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 وهو خمصـص ،

 وسيكون احلديث ،)يا، األردن، فلسطنيرلبنان، سو (بالد الشامللتجمعات الشيعية يف 
ـذا اجلــزء يف ًاحمصــور ـرق الشــيعة األخــرى يف ـه  ؛ دون ســائر ـف

 .  والزيدية،كاإلسامعيلية
ان، قضـايا السـكان الشـيعة، ودخـول التشـيع إىل هـذه البلـديف هذا اجلزء سنتناول 

  .ها عىل التجمعات الشيعية في ذلكوعالقاهتا بإيران وانعكاسات
 ، من أنشطتهاًا والشخصيات الشيعية، وجانب، واملؤسسات،كام نتناول أهم اهليئات

لومـات الدقيقـة والصـحيحة عـن هـذه  منا بأمهيـة تـوفري املعًا إيامن؛ وتوجهاهتا،وتياراهتا
 بـعـد ؛ بـسـبب زـيـادة نـفـوذ ـشـيعة الـعـراق؛ًا زاـئـدًا نـشـاطًاّ الـتـي تـشـهد حالـيـ؛التجمـعـات

 . وتصاعد قوة إيران يف املنطقة،)٢٠٠٣(االحتالل األمريكي هلذا البلد عام 
 فكام استخدمت إيران هذه التجمعات ورقة يف خالفها مع دول : ومن جهة أخرى

ـة، فمــ ـرجح املنطـق ـات-ًاأيضــ-ن اـمل ـان -  أن تكــون هــذه التجمـع وخاصــة شــيعة لبـن
ـداداهتا ـع  -وامـت ـا ـم ـي ستســتخدمها حــني احلاجــة يف رصاعـه ـران الـت إحــدى أوراق إـي

 . بغض النظر عن املصالح الوطنية للدول التي تتواجد هبا؛الواليات املتحدة
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-  حديثـة طارئـة عـىل املجتمعـات السـنية وهـي نتـاج أغلب هذه التجمعات
 الشيعية كام يف سوريا واألردن ىعمليات التشييع التي تقوم هبا إيران وبعض القو

 .وفلسطني
 الشـيعية الدينيـةغالـب أبنـاء هـذه التجمعـات مـرتبط باملرجعيـة  أن شىُخي 
  .أكثر من ارتباطهم بحكوماهتم ودوهلم الوطنيةاإليرانية السياسية املرجعية و

أن حتركات ومطالب هذه التجمعات تتم عرب دعم مايلًاّ من الواضح جد ، 
 الـتـي ؛األـمـر اـلـذي ال ختفـيـه إـيـران،  يـفـوق ـقـدرهتا؛ وتنظيـمـي ـخـارجي،وفـكـري
 . وحتتضن أغلب حركات املعارضة الشيعية العربية،ّ وتوجه،تدعم
 لبنـان باسـتثناءالشيعية يف بالد الشام شـحيحة التجمعات  املعلومات عن -٤

 .بسبب حجم شيعة لبنان الكبري و دور حزب اهللا يف لبنان
 من مادة هـذا الكتـاب ممـا سـطره ًا كبريًاأننا استقينا جزء وسيلحظ القارئ الكريم
نـيـة  وـمـواقعهم االلكرتو، وبياـنـاهتم،وجمالـهتـموـصـحفهم،  ،الـشـيعة أنفـسـهم يف كـتـبهم

 .الرسمية عىل شبكة االنرتنت، األمر الذي جيعل املعلومة موثقة واضحة


 . مدعم باألدلة والرباهني؛ أو نقد علمي،نرحب بأي تعقيب
 
 
 
 


osaosa2000@hotmail.com 


hkeswani2003@yahoo.com 
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ِ بلد يعج بالطوائف وامللللبنان  ١٨ رغم صغر مساحته، ففي لبنـان اليـوم حـوايل ؛ّ
  .، وهلا ممثلون يف جملس النواب)1( من قبل الدولةًاّميطائفة معرتف هبا رس

 : ّأما الطائفة الشيعية التي نخصص هلا هذه الدراسة، فلها شأن آخر
u ح هلـا بـامتالك السـالح واسـتعامله بعـد اتفـاق ُفهي الطائفة الوحيدة التـي سـم
 بحجـة أن ،١٩٩١-١٩٧٥ الذي أهنى احلـرب األهليـة يف لبنـان ؛م١٩٨٩سنة الطائف 

 !ّهذا السالح موجه ملقاومة إرسائيل
u  ؛)إيـران(وهي الطائفة التي يدين معظم أتباعها بالوالء والتبعية لدولة أخـرى 

 لبنـاين، وأحـد أكـرب األحـزاب الشـيعية يف أبـرز تنظـيم شـيعي-ّبحكم اتبـاع حـزب اهللا 
 اإليراين، وباستمرار يفتخر األمني العام حلزب اهللا حسـن »والية الفقيه«مبدأ ـِ، ل-العامل

 . كام سريى القارئ يف ثنايا هذا الكتاب؛نرص اهللا بتبعيته للويل الفقيه يف إيران
u ؛ل ـحـزب اهللاُوـهـي الطائـفـة الـتـي أـغـدقت عليـهـا األـمـوال اإليرانـيـة ـمـن ـخـال 

يف حني حظيت بدعم سيايس وعسكري سوري كبري، ، لتحسني وضع الطائفة وتقويتها
                                                           

السـنة، الشـيعة، املوارنـة، الـدروز، األرمـن، الـروم األرثـوذكس، (: أبرز طوائف لبنان هي )(1
 واـلــروم الكاثولـيــك ، والعـلــويني،الكـلــدان(ـ وهـنــاك طواـئــف أـخــرى، ـكــ،)والرسـيــان
 .) واألقباط، واآلشوريني، والالتني،واإلنجيليني
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ـان ـىل لبـن ـرتة الوصــاية الـسـورية ـع ـني ؛يف ـف ـة ثالـث ـ والـتـي اـسـتمرت قراـب -١٩٧٦ ًاعاـم

  .م٢٠٠٥
u  وهي الطائفة التي تستطيع لوحدها إعالن احلرب والسلم يف لبنان، يف الوقـت

 ولـيس مـن ؛ بـأن يكـون هـذا القـرار مـن صـالحيات الدولـةالذي تتعاىل فيه األصوات
 .  أو طائفة، أو فصيل،صالحيات فئة

 فالطائفة الشيعية يف لبنان جديرة بالبحث والدراسة، فهـي إحـدى ؛وعىل كل حال
جتاوز حـدود لبنـان، ووصـل  -كام سنرى- ، وهذا التأثريًا وتأثريًاالطوائف الكبرية عدد

 بفعـل الشـعبية التـي ؛، ويصـل اليـوم إىل دول سـنية عديـدةيف عرص الصفويني إىل إيران
 . حيظى هبا حزب اهللا، ورئيسه حسن نرص اهللا، يف أوساط مواطني الدول اإلسالمية

 وبـالد الشـام، ،نتعرض يف هذا القسم من الكتاب لتاريخ الوجود الشيعي يف لبنان
ع يف إيران، ونتحدث عن والدور الذي لعبه علامء الشيعة اللبنانيون لدعم وتثبيت التشي

 وأبـرز قيـاداهتم، ونتحـدث بشـكل خـاص عـن إمـامهم ،مؤسساهتم الدينية والسياسـية
، ونبـني الـدور الـذي يؤديـه -مؤسـس كيـان الشـيعة احلـديث يف لبنـان-موسى الصدر 

 وسـوريا، واألصـوات التـي ، إيـران:ًاشيعة لبنان نيابـة عـن دول أخـرى، ونعنـي حتديـد
بناء الطائفة منتقدة ميل بني جلدهتم إليران وسـوريا، مطالبـة  من بعض أًاظهرت مؤخر

 . بانحياز الشيعة إىل بلدهم لبنان قبل تنفيذ أجندة اآلخرين
 وأبنـاء الطوائـف ،كغريهم من الشـيعة- وينبغي التنويه هنا عىل أن الشيعة يف لبنان

وايل إليران، فإن ثمة ، إذ أن من بني التيار األكرب املً منسجامًا واحدًاليسوا كيان -األخرى
ِ، معارضـة للتوجهـات اإليرانيـة وواليـة الفقيـه، مـع ًا وتـأثريًاكيانات وهيئات أقل عدد

 إىل التخوين، -ًاأحيان- بحيث يصل بينهم األمر ؛االنتامء للطائقة، واالعتقاد بمعتقداهتا
  ومهـا التيـاران؛ وحـزب اهللا»أمـل«حركـة واالقتتال الذي حصـل غـري مـرة بـني قـوات 



 

 
 

 
 
  



 
 . الرئيسيان لشيعة لبنان
:

ـان ـشـكل ي ـكان) %٣٠(أـقـل ـمـن الـشـيعة يف لبـن ـض ؛ ـمـن إـمجـايل الـس ـب بـع  بحـس
التقديرات، لعدم وجـود إحصـاء رسـمي حـديث يبـني االنـتامءات املذهبيـة للمـواطنني 

وفيام ييل بيان باالختالف احلاصل عىل نسبة شيعة لبنان كام يتضـح ذلـك مـن ، اللبنانيني
 :اجلدول التايل

 

 
بـري اإلحصـاء املسـيحي  خل؛هي األوىل من نوعها منذ الستينيات ؛بينت دراسةوقد 

يوسف الـدوهيي، حظيـت بـالقبول، واسـتندت اىل سـجالت اهلويـة واجلـداول املاروين 
 يف )٢٩ ,٦(، ونسـبتهم ًااالنتخابية يف أنحاء الـبالد، أن السـنة يف لبنـان هـم األكثـر عـدد

 يف املئة، يف حني احتـل املسـيحيون املوارنـة )٢٩ ,٥( ونسبتهم ،املئة، يأيت بعدهم الشيعة
 .)١( يف املئة)١٩ ,٤٧( ونسبتهم ،املرتبة الثالثة

                                                           
 . ١٣/١١/٢٠٠٦،  اللبنانية»صحيفة النهار« )1(

 املصدر
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–  
 : ويرتكز الشيعة يف لبنان يف ثالثة مواقع

 .صور: جنوب لبنان، ومن مدنه املهمة1- 
 .اهلرمل - بعلبك:  وخاصة يف؛سهل البقاع2- 
 .»اجلنوبيةالضاحية «بـ جنوب العاصمة بريوت، املعروف 3- 

  


 إىل تلـك -ًاخصوصـ-، ولبنـان -ًاعمومـ-يرجع الوجود الشـيعي يف بـالد الشـام 
 .الدول الشيعية التي استطاعت أن حتكم هذه املنطقة، مستغلة ضعف اخلالفة العباسية

 : ومن أبرز الدول الشيعية التي حكمت بالد الشام
u هب الشـيعي اإلسـامعييل، وقـد امتـد  صـاحبة املـذ:الدولة العبيدية الفاطميـة

  .م١١٧١-٩٠٩/ هـ٥٦٧-٢٩٧: حكمها خالل الفرتة
 ، واملغـرب العـريب،عـىل مرصهـذه الدولـة  فقـد سـيطرت ؛وإضافة إىل بالد الشـام

 الـذي ؛ وغريها، إىل أن كانت هنايتها عـىل يـد صـالح الـدين األيـويب، واليمن،واحلجاز
  .)1(ظرية الدولة العباسيةأعاد هذه البالد إىل مذهب أهل السنة وح

، واتسـعت يف ًا كبـريًاّويف عهد الدولة الفاطمية نمت الطائفة الشيعية اللبنانية نمو«
  .)٢(» ووادي التيم،امتدادها اجلغرايف لتشمل عدة مناطق من لبنان، وتصل إىل الشوف

                                                           
-٣٨٥ص ( ،٢٠٠٢،  بــريوت،٢طإصــدار دار النفــائس، » موســوعة األديــان املــيرسة« )(1

٣٨٧( . 
، اجلزء »موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية«فيصل دراج ومجال باروت،  )2(

  .)٣٩٥ص ( ،٢٠٠٦،  دمشق،٤طالثاين، املركز العريب للدراسات االسرتاتيجية، 



 

 
 

 
 
  



 
u ـة ـة احلمدانـي ـوريا:الدوـل ـت يف ـشـامل ـس ـراق، قاـم  ، يف املوصــل؛ وـشـامل الـع

ـب، خــ ـرتةوحـل ــ٣٩٤-٢٩٣: الل الـف ـد م؛١٠٠٤-٩٠٥/ ـه ـب بـي ـى ســقوط حـل  حـت
ــني  ــوهييني والعقيلـي ــد الـب ــر بـي ــار بـك ــاطميني، وســـقوط املوصـــل ودـي ــديني الـف العبـي

 . )1(واملروانيني
 الدولـة البوهييـة، : قامت دولة شـيعية أخـرى هـي؛وعىل مقربة من هاتني الدولتني

 وأنحـاء أخـرى، ، فـارس وبالد،م يف العراق١٠٦٢-٩٣٢/ هـ٤٥٤-٣٢٠: بني عامي
 .)2(وسقطت دولتهم عىل يد السالجقة

 ؛وخالل الفرتة التي تواجد هبا احلمدانيون والعبيـديون الفـاطميون يف بـالد الشـام
ً  بعضها مستقل، وبعضـها يتبـع دوال؛انترش التشيع، وقامت اإلمارات الشيعية الصغرية

 .  يف صور»عقيلبني « يف طرابلس، وإمارة »بني عامر« إمارة :أخرى، مثل
 -آنـذاك-مها من املدن التي كان للشـيعة فيهـا ) طرابلس وصور(وهاتان املدينتان 

 . )3( كام ذكر ذلك عدد من املؤرخني والرحالة؛وجود الفت، إضافة إىل مدينة صيدا
 

                                                           
 . )٢٢٣-٢٢٢ص  (»ن امليرسةموسوعة األديا« )(1
 . )١٥٢-١٥٠ص  (املصدر السابق )(2
 ،١ط، دار الروضة، بريوت، »اهلجرة العاملية إىل إيران يف العرص الصفوي«جعفر املهاجر،  )(3

 . )٤٧-٤٥ص ( م،١٩٨٩
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 مل ينتـه التشـيع مـن بـالد الشـام ولبنـان ؛وبعد انقراض الدول واإلمارات الشـيعية

ـ ـام ضــًاّهنائـي ـربى، إـن ـام الـك ـدن الـش ـن ـم ـم ـم ـب؛َّعف، وتوجــه الشــيعة وعلامؤـه  ، كحـل
زال  ، ومـا)االسـم التـارخيي جلنـوب لبنـان ()1( وصيدا إىل منطقة جبل عامـل،وطرابلس

 .  لبعده عن سيطرة الدول السنية؛جنوب لبنان إىل اآلن املركز األول للشيعة يف لبنان
 بسـبب طبيعتهـا اجلبليـة ،ولـةسيطرة الد عن -آنذاك-  هذه املدنُدْعُوسبب ذلك ب

 .الصعبة، وطبيعة القدرات العسكرية يف ذلك الزمان
 أشـياء غريبـة فـيام يتعلـق بتـاريخ التشـيع يف -َومن وافقهـم-ويذكر بعض الشيعة 

ن التشيع انتقل إىل جبل عامل عىل إثر عالقـات حمـدودة نامجـة إ«: قبيل القول من ؛لبنان
                                                           

 . )٥١ص ( »اهلجرة العاملية إىل إيران يف العرص الصفوي«جعفر املهاجر،  )(1



 

 
 

 
 
  



 
 وسـلامن ، كـأيب ذر الغفـاري؛بـار الشـيعة للبنـان هبا بعض الصـحابة وكعن زيارات قام

الذي زار دمشق، ثم جاء إىل بريوت، وعىل هـذا يكـون التشـيع قـديم العهـد !! الفاريس
 . )1(»جبل عامليف 

 أبـو : ومـنهم؛خ فـإن صـحابة رسـول اهللا !ومعلوم أن هذا القول ميلء باملغالطة
هللا بـن سـبأ، والـذي يقـوم عـىل ذر، ال دخل هلم بالتشيع الذي وضع بذرته األوىل عبـد ا

 إىل مـا يقـرب خسب الصحابة وأمهات املؤمنني، ورفع أئمة الشيعة وآل بيـت النبـي 
 . )٢(من درجة الربوبية، وعىل االعتقاد بتحريف القرآن الكريم، وغري ذلك من األفكار

 لبعض سياسات األمـويني، أو اختالفـه مـع ت ثم إن معارضة أيب ذر الغفاري
ال يمكن اعتبارمها  )ِ الشام من قبل عمر وعثامن، وخليفة املسلمني فيام بعدوايل(معاوية 

ّ وغريه مـن الصـحابة الـذين يـدعي الشـيعة ،ن أبا ذر أل!»ًاّتشيع«بأي حال من األحوال 
 مـن مبـادئ التشـيع، ًا مل يكونـوا حيملـون شـيئ)٣(ّ وعـامر بـن يـارس، كاملقداد؛االعتزاز هبم

 . ية بعد وفاة هؤالء الصحابة بسنوات عديدةالذي قام يف صورته النهائ
                                                           

 ،١ط، توزيـع دار الكنـوز األدبيـة، »خ فكري سيايس لشيعة لبنـاننحو تاري«حسن غريب،  )(1
ــاجي نـعــامن: -ًاأيـضــ- وانـظــر ،)١/١٥٩( ،٢٠٠٠، ـبــريوت املجموـعــات العرقـيــة «، ـن

، دار »ـتـاريخ الـشـيعة يف لبـنـان« وـسـعدون ـمحـادة، ،)٢٤١ص  (»واملذهبـيـة يف الـعـامل الـعـريب
 . )١/١٥٤( ،٢٠٠٨ ،١طاخليال، بريوت، 

ملعرفـة املزيـد عـن عقائـد » فـرق الشـيعة«للجـزء األول مـن هـذه املوسـوعة يمكن الرجوع  )2(
 . وأفكارهم،الشيعة

 الشيخان :، وعىل رأسهمخّمعروف أن الشيعة يلعنون ويكفرون معظم صحابة الرسول  )3(
ٍّ فألهنم قاتلوا مع عـيل أيـام الفتنـة، أو ؛أما احرتامهم لبعض الصحابة، بأبو بكر وعمر 

 .اسات األمويةعارضوا بعض السي



 

 
 
 
 
 



–  
 ألن ؛لكن الشيعة يفضلون التمسك بنسبة التشيع يف لبنـان وبـالد الشـام إىل إيب ذر

 .)١(!»التمسك هبذه الرواية له مدلوله الذي يضفي أمهية وهالة عىل شيعة لبنان«


مركز الثقل الشيعي يف لبنـان، ) لبنانأو ما يعرف اليوم بجنوب (ّشكل جبل عامل 
، )2()م١٦-١٤(بل وأهم مرجعية شيعية يف العامل بني القرنني الثامن والعـارش اهلجـريني 

 وخاصة يف عهد العثامنيني، وكـان مـن عـادة ؛وكان به الكثري من علامء الشيعة وفقهائهم
م الـشـيعة  لالـسـتزادة ـمـن عـلـو؛-خاـصـة-ـهـؤالء التوـجـه إىل الـعـراق، ومديـنـة النـجـف 

 . وعقائدهم، فإن العراق كانت لسنوات طويلة أهم مركز علمي للشيعة
 فلها شأن آخـر، وجيـدر التوقـف عنـدها بعـض ؛أما عالقة علامء جبل عامل بإيران

م أســس الصــفويون الشــيعة دولــة هلــم يف إيــران ١٥٠٠ هـــ٩٠٦اليشء، ففــي ســنة 
وية إسامعيل الصفوي املذهب الدولة الصفملوك وجوارها، ويف العام التايل فرض أول 

 بارتكـاب أبشـع ًا لدولته، وهذا الفرض جاء مقرونًاّمي رسًاالشيعي االثنى عرشي مذهب
أكثريـة  -قبل جمـيء الصـفويني-  الذين كانوا يشكلون؛املجازر ضد أهل السنة يف إيران

 . سكاهنا
ّ السـنية  وهو األمر الذي جتمع عليـه املصـادر؛وبعد فرض التشيع عىل إيران بالقوة

ٍّوالشيعية عىل حد سواء، رأى الشاه إسامعيل أن يقـرن عملـه العسـكري بعمـل فكـري، 
                                                           

 ،»تثـوير املـذهب وتفكيـك اخلريطـة: الشيعة يف املرشق اإلسالمي«عاطف عبد احلميد، . د )1(
 . )١٣٤ص ( ،٢٠٠٨آذار /مارس ،١طدار هنضة مرص، القاهرة، 

، »قـراءة يف أوراق احلركـة السياسـية الشـيعية يف لبنـان: حقيقـة املقاومـة«عبد املنعم شفيق،  )(2
 . )٣٠ص ( ،٢٠٠١، ٢ط



 

 
 

 
 
  



 
 وإنشـاء املؤسسـات، ولـيس مـن ، والثقافة،ّوأن يرسخ التشيع يف إيران من خالل العلم

 . خالل القوة العسكرية فقط
 إىل منطقـة جبـل عامـل، ومنـاطق الشـيعة -ٍعندئذ-توجهت أنظار الشاه إسامعيل 

 ؛خرى، وعمل عىل استقدام علامئها إىل إيران من أجل تثبيت التشيع فيهـا وترسـيخهاأل
 وأن منطـقـة جـبـل عاـمـل فيـهـا اـلـعرشات ـمـن عـلـامء الـشـيعة، إـضـافة إىل ـكـوهنم ال ـسـيام

 األمر الذي سيجعلهم يفضلون التوجه إىل ،)الدولة العثامنية(يعيشون حتت حكم سني 
 . دولة شيعية

 املغرـيـات لعـلـامء جـبـل عاـمـل ـمـن أـجـل الـقـدوم إىل إـيـران، ّوـقـدم الـشـاه إـسـامعيل
ّوبالفعل توجه العرشات منهم إىل إيـران الصـفوية، ويعتـرب الشـيخ عـيل بـن عبـد العـايل 

 . ًا ومن أوهلم، وأكثرهم تأثري،الكركي أبرز املهاجرين اللبنانيني إىل إيران
ن اليشء الكثـري،  وأثـره يف إيـرا،وقد ذكرت املصـادر الشـيعية عـن مكانـة الكركـي

 قريـة يف بقـاع بعلبـك ،)كـرك نـوح(والكركـي نسـبة إىل «: يقول نور الدين الشاهرودي
 ثـم رحـل إىل بـالد ،...ً درس الكركي علومه الدينية عىل علامء بالد الشام أوال،...لبنان

  . الرتويج للمذهب الشيعيًاإيران هادف
ـات اال  ، والتـكـريم،ـحـرتاموـقـد لـقـي ـمـن الـسـلطان الـشـاه إـسـامعيل الـصـفوي آـي

 ليرصفـه يف ؛ًا كبـريًاّ سـنويًاوالتقدير، وأناط إليـه الشـاه وظـائف كثـرية، وجعـل لـه مرتبـ
  .ّ ويفرقه بني الطالب واملشتغلني بالعلم،حتصيل العلوم

 ً، معظـام-ثاين ملوك الساللة الصـفوية-كام كان يف دولة السلطان طهامسب األول 
ًمبجال ّ ً، وعينـه الشـاه حـاكامًاان نافـذ الكلمـة مطاعـ يف مجيع أرجـاء بـالد إيـرَ  يف األمـور ّ

 بـذلك، وقـد بلـغ شـأنه يف ًاّملكيـ) ًامرسـوم (ًاالرشعية يف عمـوم الـبالد، وأعطـاه فرمانـ
ّ إن كل مـن يعزلـه الشـيخ الكركـي ال يعـني ثانيـة، : حتى قيل؛حتديد الوظائف واملراتب



 

 
 
 
 
 

 . )1(»ّوإن كل من ينصبه الشيخ ال يعزل باملرة
 الشيعي اللبناين الوحيد الذي كان لـه تـأثري كبـري يف إيـران، َمـيكن الكركي العالمل 

كـامل الـدين درويـش العـاميل، وعـيل : بل إن القائمة تطول، ومن أبرز هؤالء املهاجرين
ـبـن ـهـالل الكرـكـي، وحـسـني ـبـن عـبـد الـصـمد اجلـبـاعي، وـهبـاء اـلـدين الـعـاميل، واـحلـر 

 . لخإ... العاميل
 وترسـيخه يف عهـد ،وغريهم األثر الكبري يف نرش التشـيع يف إيـرانوقد كان هلؤالء 

 معه مكتبة ضـخمة، ًتوجه إىل إيران ناقال« ًفعيل بن هالل الكركي مثال، الدولة الصفوية
يبلــغ تعــدادها أربعــة آالف جملــد، حيــث خلــف أســتاذه الكركــي يف منصــب شــيخ 

 . )2(»اإلسالم
 وبخاصة علامء جبل عامل من جهـة، ؛بنان بني شيعة لًاّ جدوهذه العالقات املميزة

 جلـبـت لـشـيعة لبـنـان املتاـعـب، ذـلـك أن ؛والدوـلـة الـصـفوية الـشـيعية ـمـن جـهـة أـخـرى
 التي يقـع لبنـان حتـت واليتهـا، ؛الصفويني كانوا خيوضون احلروب ضد الدولة العثامنية

تمـرد وكان الصفويون يزرعون العمالء يف أرايض الدولة العثامنية، ويشـجعوهنم عـىل ال
 . )3( التي أرهقت العثامنيني سنوات عديدة؛ كام جتىل ذلك يف فتنة شاه قويل،والتخريب

                                                           
ـدين الـشـاهرودي،  )(1 ـور اـل ـة«ـن ـع اإلمامـي ـة ومراـج ـة الدينـي ـران»املرجعـي   ص( ،١٩٩٥ ،، طـه

 »اهلجرة العامليـة إىل إيـران يف الـعرص الصـفوي«، وانظر ترمجة الكركي يف كتاب )٧٢-٧١
 . )١٣٣-١٢١ص (

هـم ، وانظر املزيد عن علامء الشيعة اللبنـانيني ودور)١٤١ص  (»اهلجرة العاملية إىل إيران« )(2
  :، عىل الرابط»الراصد« من دورية )٥٣(العدد : يف نرش التشيع يف إيران

http://alrased. net/show_topic.php?topic_id=809  
 :يمكن قراءة املزيد عنها عىل الرابط )(3

= 



–  



 

 
 

 
 
  



 
 الـذين بنـوا ؛كان من املنطقي أن يربط العثامنيون بني شيعة لبنان وبني الصـفوينيو

 . دولتهم عىل ما قدمه علامء جبل عامل من إسهامات فكرية وعقائدية وثقافية
، وبني شيعة -أعداء العثامنيني-لتي قامت بني الصفويني  للعالقات املميزة اًاونظر

حيـال أيـة صـلة بـني أعـدائها ) العثامنيـة(فلم يكن من املنتظر أن تتساهل الدولة « ؛لبنان
 . )1( »وبعض رعاياها


صـارهم عـىل  إىل العثامنيني األتـراك، بعـد انت-ومن ضمنها لبنان-آلت بالد الشام 

 ولـكـن بـسـبب ابتـعـاد عاـصـمة م،١٥١٦ /ـهــ ٩٢٢ـسـنة املاملـيـك يف معرـكـة ـمـرج داـبـق 
 ضعفت الرقابة الرسمية العثامنيـة، األمـر الـذي ؛ عن البالد العربية)األستانة(العثامنيني 

 كام ؛ّشجع اإلقطاع عىل ترسيخ جذوره يف البالد، وحتول من إقطاع تعييني تديره الدولة
 .)2(اململوكي، إىل إقطاع وراثيكان يف العهد 

 لـه ،)زعـيم املقاطعـة املحـيل(كان نظام اإلقطاع يف لبنان يقوم عـىل أن املقـاطعجي 
حق جباية الرضائب من منطقة، أو من مناطق حمدودة، ومن جتمعات برشية حمدودة، ال 

 ،ة مبارشةإذا استخدم العنف، أو إذا وافقت عليها الدولة العثامنيّإال جيوز له أن يتعداها 
 . )3(أو عرب من يمثلها

، وأن ـيـامرس زعامؤـهـم ًاأـتـاح نـظـام اإلقـطـاع للـشـيعة أن يـسـتعبدوا بعـضـهم بعـضـ
                                                           

= http://alrased. net/show_topic.php?topic_id=73 
 . )١/٩٢(» تاريخ الشيعة يف لبنان« )(1
 .)١/١٨٢(» يخ فكري سيايسنحو تار« )(2
 .)١٨٤-١/١٨٣(املصدر السابق  )(3



 

 
 
 
 
 



–  
 بحيـث ؛للمشـايخ وكـان الفالحـون خيضـعون« ،صنوف الظلم واإليـذاء عـىل عـامتهم

 . ِ إلشباع هنمهمًاكانوا ال يردون هلم طلب
 فهو يقدر عـىل أن يسـلبه مالـه  فكان ينظر إىل الشعب نظرة السيد،؛أما شيخ القرية

ّ وقد تعود الشـعب الطاعـة واخلضـوع، وكـأن الشـيخ قـدر ال منـاص منـه، وال ،وراحته
 . )1(»مهرب من جوره

 

 
                                                           

 .)١/١٨٧( »نحو تاريخ فكري سيايس« )(1



 

 
 

 
 
  



 
وال ختفي املصادر الشيعية نفسها حقيقة أن الشيعة وقعوا حتت ظلم أبناء جلدهتم، 

ّ الـذي أدى إىل غيـاب وكانوا ضحية تنافس األمراء والزعامء ورصاعاهتم املريـرة، األمـر
  .االستقرار يف مناطقهم، وبالتايل حرماهنا من اخلدمات

ـكـان جـبـل عاـمـل يف ـظـل احلـكـم الرتـكـي يـعـيش ـحتـت احلـكـم املـبـارش ـلـإلدارة «و
، وكـان )1()املتاولـة( وكـان حيكـم جبـل عامـل جمموعـة مـن املشـايخ ،املقاطعجية املحلية

 شـيخ :ملشايخ لسلطة زعيم أعىل يدعىيتوىل كل منهم إدارة إحدى مقاطعاته، وخيضع ا
 . املشايخ

وكان كل منهم يعمل لرتسيخ نفوذه، وكثريا ما كانت مصـاحلهم تتنـاقض، لـذلك 
جلأوا إىل استخدام األسلوب الدموي يف حق خصومهم السياسيني، فلـم يكـن الوضـع 

 كـان يستأصـل فيهـا املنـترص أي ؛يستقر يف جبل عامل لكثرة ما عرف من معارك دمويـة
 وكان للخصومات بني زعامء جبل عامل ووجهائه وأهله تـأثري كبـري ،أثر لعائلة املهزوم

 . )2(»يف تفكيك عرى الطائفة الشيعية
حتى وإن خضع زعامء جبـل عامـل لسـلطة «: يقول الباحث الشيعي حسن غريب

يتزاـمحـون يف رصاع مـسـتمر ومرـيـر، وـكـان  -يف البداـيـة- أـهنـم ـكـانواّإال  ؛زـعـيم واـحـد
ل الواحد منهم شـأفة عائلـة خصـومه بدمويـة ووحشـية، عـىل الـرغم مـن انـتامء يستأص

                                                           
، وظـل )م١٧( دي عرش اهلجـري لقـب أطلـق عـىل الشـيعة يف لبنـان يف القـرن احلـا:املتاولة )(1

نقل العالمة شكيب أرسالن عن اإلمام حممد عبـده يف تعليقاتـه و إىل عهد قريب، ًمستعمال
، ١جـزء (، )١٩٤ص ()ّ لعـيلًاّمـت وليـ: (أصـل الكلمـة أن »حارض العامل اإلسالمي«عىل 
 . )١جملد

 .)١٨٨-١/١٨٧ (»نحو تاريخ فكري سيايس« )(2



 

 
 
 
 
 



–  
 .)1( »!!املتصارعني للمذهب الشيعي الواحد

 ـكـان ؛ـعـىل ـصـعيد الوـجـود اجلـغـرايف«: ويـقـول الباـحـث الـفـرنيس فرانـسـوا توـيـال
ـني ـغـري متواـصـلتني  ويف ـشـامله الرشـقـي، ،يف جـنـوب لبـنـان: الـشـيعة يقيـمـون يف منطقـت

وليتاريا زراعية بائسة، هتيمن عليها وتديرها إقطاعية شيعية، ختضع بدورها ويؤلفون بر
 . )2(»للسلطة القائمة

 طيلـة القـرن الثـامن ًاِمن بني العائالت اخلمس التي تقاسمت حكم لبنان حرص«و
ّ حتـى انتهـاء احلكـم اإلقطـاعي وتبـدل ؛عرش، ومعظم الفرتة الباقية من احلقبـة العثامنيـة

 كـان ثـالث ؛ لطريقة احلكـم يف الدولـة يف منتصـف القـرن التاسـع عرشاهليكل اإلداري
 . )3(» والصغرييون، واحلرافشة،احلامديون: منها من الشيعة وهم

ّكان وايل طرابلس قد وىل بني محادة الشيعة عىل إقطاع جبة « من تلك الفرتة ًايبوقر ّ
إىل اهلرمـل إثـر  حتـى طـردوا ؛ ولكن هؤالء حكموا املنطقـة بـالظلم،١٦٥٤عام برشي 
 .)4(»ية قام هبا السكانثورة حمل

أهنـم ّإال  ؛ّوإن أقروا بالظلم الذي كـانوا يامرسـونه عـىل بعضـهم الـبعض؛ والشيعة
اعتادوا عىل مهامجـة الدولـة العثامنيـة، واهتامهـا هـي بظلمهـم، مـن قبيـل قـول سـعدون 

ة الدينية والقضـائية تبنت السياسة الرسمية يف اسطمبول اخلط املتشدد للنخب...«: محادة
                                                           

 . )١/١٨٨( »نحو تاريخ فكري سيايس« )(1
ترمجـة  ،٢٠٠٧، ١طدار الفارايب، بـريوت، ، )١٥٤ص  (»الشيعة يف العامل«فرانسوا تويال،  )(2

 .نسيب عون
 . )٢/٩٩ (»تاريخ الشيعة يف لبنان« )(3
 .)٢٤٤ص  (»موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية« )(4



 

 
 

 
 
  



 
 ؛ كعقوبـة رشعيـة ووحيـدة؛املؤثرة، يف وجـه اهلرطقـة، مرشعـني بـذلك قتـل الـروافض

وواجبة التطبيق عىل كل من يثبت تشيعه، فكان ذلك هو املربر القانوين واإليـديولوجي 
 . للمذابح الكثرية التي اجتاحتها جحافله

رون التاليـة يف ظـل مناوشـات وبالطبع تابع الـبالط العـثامين تنفيـذ سياسـته يف القـ
متكررة وعنيدة ضد املقاطعات الشيعية يف لبنان، فواصل قمعهـم واضـطهادهم بشـكل 

 . منهجي وعلني
 حلمـالت ًا الذين تعود جذورهم إىل أيام املامليك هدف؛وقد بقي احلكام من الشيعة

 . )1(» ومغتصبني، وقطاع طرق،ًا عىل اعتبارهم لصوص،تأديبية متالحقة
 كــالم محــادة الســابق، وعالقــة الدولــة العثامنيــة بالشــيعة بعــض حيتــاج

 :الوقفات
يعود محادة بعد قليل من كالمـه السـابق ليؤكـد أن النظـرة العثامنيـة إىل الشـيعة  -١

 أكثر منها نتيجـة تبـاين يف الفقـه أو ،كانت يف األساس وليدة أحداث عسكرية وسياسية
ـا ـورات القزلـب ـإن احلــروب وـث ـاد، ـف ـل يشء آخــر، يف االجتـه ـل ـك ـىل الســلطنة قـب  ش ـع

مها اللذان كانا املنطلق الرئييس لرسـم السياسـة العثامنيـة نحـو املـذهب الشـيعي بشـكل 
 . )2(عام

إن كالم محادة السابق يعني أن العثامنيني بنـوا مـوقفهم مـن شـيعة لبنـان، والشـيعة 
لـصـفويني ً بـنـاء ـعـىل ـمـا ـكـانوا يتعرـضـون ـلـه ـمـن اعـتـداءات ـمـن قـبـل حـكـام ا،ًاعموـمـ

وجنودهم القزلبـاش، وعـىل الثـورات والفـتن التـي كـانوا يـدعموهنا يف أرايض الدولـة 
                                                           

 . )١/٤٩ (»تاريخ الشيعة يف لبنان« )(1
 . )١/٥٣(املصدر السابق  )(2



 

 
 
 
 
 



–  
، وعـىل التأييـد الكبـري الـذي أبـداه شـيعة لبنـان نحـو الدولـة -كام سـبق بيانـه-العثامنية 

 . الصفوية ودعم علامئهم هلا
 أنـه يعـود ّ إال؛ومع اعرتاف محادة بحقيقة السياسة العثامنية جتـاه الشـيعة ومنطلقهـا

بد يف مرحلة قادمة من إجياد مربرات فقهية وقانونية هلذا اخلالف  ولكن كان ال«: للقول
الدموي ذي البعد اإلهلي، فظهـرت بعـد فـرتة مناقشـات وجمـادالت تتنـاول الكثـري مـن 

ـني اـملـذهبني ـة ـب ـة ؛مـظـاهر اـخلـالف الالهوتـي ـات الدينـي ـىل املقاـم  وحـتـى وـصـلت إىل أـع
 . )1(»العثامنية وأبرزها

 جتـاه السـنة ومـذهبهم ودوهلـم وقـادهتم، ًاّ جـدإن الشيعة حيملون نظرة سـلبية -٢
ـ-يصــل  ـذاء-ًاأحياـن ـام باإلـي ـذه النظــرة القـي ـق ـه ـري، وراـف  ، ومحــل الســالح، إىل التكـف

 مـن -غـري اإلمـام يف نظـر الشـيعة-إن كـل حـاكم «: يقـول سـعدون محـادة، والتخريب
ية له، وال تلزم طاعتـه، بـل إن الواجـب الرشعـي الناحية االعتقادية هو متسلط ال رشع

 ينتفـي معهـا ؛ّ يف حالـة التقيـة التـي جتيـز انتظـار ظـروف أفضـلّ إال؛يفرض التصدي لـه
 . )2(» أو العرض، أو املال،عامل اخلوف واحلذر عىل النفس

ّ ملهامجة الدولة العثامنية وغريها من الـدول السـنية ًااستغل الشيعة الفرص دوم -٣
ولكـن مـا أن ...«: يقول غسان فوزي، سيام يف فرتة ضعف هذه الدول  ال؛ًا وحديثًقديام

ٍّ حتـى وجـد احلامديـون أنفسـهم أمـام حتـد ؛ّبدأ الضعف يدب يف أوصال الدولة العثامنية
ّ يستوجب اختاذ مواقف مناسبة، حتدد موقعهم أمـام مـا يـدور مـن أفكـار متباينـة، ،فعيل

 ؛١٩١٤عام  كان ال بد لنا من االنتظار حتى ؛وإزاء ذلكولعدم تفرد احليادرة بالساحة، 
                                                           

 .)١/٥٣(» تاريخ الشيعة يف لبنان« )(1
 . )١/٩١ (املصدر السابق )(2



 

 
 

 
 
  



 
 الـذي وقـف ضـد الدولـة العثامنيـة ؛حني أعلن احلامديون تأييـدهم لنخلـة باشـا مطـران

 . )1(»ملصلحة التدخل األورويب
 العثامنيني للشيعة نبع باألساس مـن »اضطهاد« أن :ثمة رأي شيعي آخر مفاده -٤

ّائب بأكرب قدر ممكن عـىل رعاياهـا، األمـر الـذي أرض رغبة الدولة العثامنية بفرض الرض
مل ) فـرض الرضائـب(لكن هذا اإلجراء الذي يتحـدث عنـه الشـيعة ، بالشيعة وأرهقهم

 .  ضد الشيعة وحدهم، بل شمل كافة رعايا الدولةًاّيكن موجه
مل يامرس العثامنيون التنكيل بالشيعة بسبب االنتامء املـذهبي، «: يقول حسن غريب

ّهم مل يعرتفـوا هبـم كملـة مذهبيـةولكن  بـدأ عامـل االضـطهاد يف الـعرص العـثامين يتخـذ ،ِ
 تطبيـق النظـام الرضائبـي :ّ كان هـم العثامنيـني األسـايس،اجتامعية - اجتاهات اقتصادية

 الـذين اعتمـدوا عـىل ؛القائم عىل تلزيمها ملن يقدر عىل مجعها من األمراء واملقاطعجيني
ـا ـني للقـي ـة، واســتخدم املشــايخ أســلوب االضــطهاد املشــايخ املحلـي م باملهمــة املطلوـب

 . )2(»ّاالقتصادي عىل املزارعني والفالحني - االجتامعي
نخلص من النصوص السابقة إىل أن عـداء العثامنيـني لشـيعة لبنـان مل يكـن ألبعـاد 
مذهبية، ولكوهنم شيعة، بـل ألسـباب أخـرى سياسـية وعسـكرية واقتصـادية، يضـاف 

 . الشيعة عىل العثامنيني تآمر :إليها
ّ يف كل األحوال أن الشـيعة يف تلـك الفـرتة تسـلط بعضـهم عـىل بعـض، ىوال ننس

 ،ّ والفالحـني، من املـزارعني؛َ العوام والبسطاء؛ ومشاخيهم، وقادهتم،واستغل أمراؤهم
                                                           

 ،»)ًااهلرمـل نموذجـ-بعلبـك( الدولـة العشـرية، احلـزب،: شـيعة لبنـان«غسان فوزي طـه،  )(1
 . )١٠٩ص ( ،٢٠٠٦ بريوت ،١طمعهد املعارف احلكمية، 

 . )١/١٩٢ (»نحو تاريخ فكري سيايس« )(2



 

 
 
 
 
 



–  
 .  دون النظر ملعاناة هؤالء البسطاء؛ وحتسني نفوذهم، لتقوية أوضاعهم؛ّوالعامل


-١٩١٤ضعفت الدولة العثامنية خاصة بعـد مشـاركتها يف احلـرب العامليـة األوىل 

ـت قـبـل ذـلـك ـقـد فـقـدت معـظـم ممتلكاـهتـا وأراـضـيها، م،١٩١٨ ـم  وكاـن انتـهـت ـهـذه ـث
ووقعت سـوريا ،  عىل يد مصطفى كامل أتاتورك١٩٢٤سنة الدولة، وألغيت اخلالفة يف 
 كفلسـطني ؛ فـيام وقعـت أقطـار أخـرى،١٩١٩سـنة يس يف ولبنان حتت االنتـداب الفـرن

 . »سايكس بيكو، وسان ريمو« :واألردن، حتت االنتداب الربيطاين، بموجب اتفاقيتي
 ،ومعلوم أن سياسة االستعامر األوريب قامت عىل جتزئة وتقسيم الدولة اإلسـالمية

 ؛ ومـذاهب،ئـف وطوا، وإثنيـات،والعمل عـىل تفتيـت البنيـة الديمغرافيـة إىل عرقيـات
هبدف زيادة القدرة عـىل السـيطرة عـىل األوضـاع، ولـذلك سـعى املسـتعمرون لكسـب 

 منـه الـدول القطريـة والء ودعم بعض الطوائف والعرقيات، األمر الذي ال تزال تعـاين
 .لليوم

 ؛ إن الشـيعة وقفـوا يف بدايـة األمـر ضـد سـلطة االنتـداب الفـرنيس:تقول املصادر
 فهي ،-يف معظم األحيان-  الذين كانت مواقفهم متذبذبة؛قليديةباستثناء الزعامات الت

 .)1(تنحاز إىل اجلانب الذي يضمن هلا مصاحلها
ّلكن الطائفـة الشـيعية عـادت وأيـدت االحـتالل الفـرنيس للبنـان، بـل وتبـدد  ّ

 : عداؤها للفرنسيني برسعة، ألسباب نجملها فيام ييل
لة الفراغ السيايس الذي تركـه غياب أي مرشوع سيايس شيعي واضح يف مرح -١

                                                           
 . )١/٢٧١(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(1



 

 
 

 
 
  



 
 . )1(سقوط احلكم العثامين

 يتـضـمن م،١٩٢٦ /ـهــ ١٣٤٤ـسـنة  للبـنـان ًا أساـسـيًاإـصـدار الفرنـسـيني نظاـمـ -٢
: يقول فرانسوا تويـال، ّ باملذهب الشيعي، وبوضعية الشيعة كملة مستقلةًاّمي رسًااعرتاف

 إىل الوجــود ً أصــال يعــود؛ّإن االعــرتاف بالطائفــة الشــيعية كأحــد مكونــات لبنــان«
 . )2(»الفرنيس

، جـاء مكافـأة فرنسـية -كإحـدى طوائـف لبنـان-هذا االعرتاف الرسمي بالشيعة 
منـذ ذلـك - ّ فقد أصموا آذاهنـم؛أما الشيعة«هلم عىل تركهم مقاومة االنتداب الفرنيس، 

 . )3(»...عن الدعوة إىل التضامن مع الثوار -التاريخ
ات عدـيـدة ـعـىل ـشـيعة لبـنـان، متثـلـت بـفـتح وـقـد أـحـدث ـهـذا االـعـرتاف انعكاـسـ
 يف اجلمهوريـة اجلديـدة، ًاّسياسـي ًادور لتؤدي ؛األبواب أمام الطبقات املالكة من الشيعة

، وأدرك )4(كام أعطى هذا االعرتاف االعتقاد للطبقات الكادحة بأهنا أصبحت ذات قيمة
  .الشيعة برسعة مجيع املزايا التي يقدمها الوضع اجلديد لطائفتهم

 عـىل ١٩٢٦عام فالواقع أن الطائفة الشيعية رأت نفسها يف لبنان حني قامت بنيته «
 .)٥(»أساس طائفي

ـرنيس -٣ ـداب الـف ـيعة باالنـت ـول الـش ـن أســباب قـب ـيعة :وـم ـيني لـش  ســامح الفرنـس

                                                           
 .)١/٢٧٣(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(1
 . )١٥٥ص (» الشيعة يف العامل« )(2
 .)١/٢٧٤(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(3
 ).١/٢٧٦(املصدر السابق  )(4

 ).٣٩٩ص  (»موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )5(



 

 
 
 
 
 



–  
ّوخف العداء الشيعي لالنتـداب الفـرنيس بسـبب إفـادة الشـيعة « ،اجلنوب بزراعة التبغ

 ًاّ هامـًا اقتصـاديًاّتبغ، إذ أن زراعة التبـغ يف اجلنـوب تعتـرب مـوردمن جتديد إدارة حرص ال
 . )1(»بالنسبة إليهم

ّ أدى إىل أن يصـبح ؛ أن جعل لبنان دولة مستقلة، وفصله عن سوريا وفلسطني-٤
الشيعة نسبة مهمة يف لبنان، بحكم أن تواجدهم كان يـنحرص يف املنـاطق التـي تشـكلت 

 يف دولـة حديثـة صـغرية ًاّ ديموغرافيـًافسهم يشـكلون وزنـوجد الشيعة أن«منها لبنان، و
 .)٢(» من قبل الشيعةًاّتضم جبل عامل والبقاع، ومها املنطقتان األكثر توطن

 من الـوزارات، ًا وتقلدوا عدد،ويف ظل االنتداب دخل الشيعة يف املجالس النيابية
نجيب عسريان، : مثل ،ّ ومالك األرايض،اإلقطاعيون: ّومعظم من مثلهم يف تلك الفرتة

 حـســني اـلــزين، فـضــل الفـضــل، إـبــراهيم حـيــدر، يوـســف اـلــزين، أـمحــد احلـســيني، 
عبد اللطيف األسـعد، صـبحي حيـدر، صـربي محـادة، رشـيد بيضـون، كـاظم اخلليـل، 

 . )3(...،اهللا، رشيد حرفوش عادل عسريان، عيل العبد


، وكـذلك يف - والفرتة التـي سـبقته،ة االنتدابأي مرحل-ويالحظ يف تلك الفرتة 
، وكـانوا مبتعـدين ًابدايات مرحلة االستقالل أن دور رجال الـدين الشـيعة كـان ضـعيف

 ومتثيـل الطائفـة مـن نصـيب ،عن العمل السيايس والشأن العـام، وكـان التفـوق ًاعموم
ـيني ـديني،السياـس ـزعامء التقلـي ـريان: ّ ـمـن ـمـالك األرايض ـمـن أرس؛ واـل ـل ،عـس  ،واخللـي

                                                           
 ).٢٤٥ص (»  املجموعات العرقية واملذهبيةموسوعة« و،)٣٩٩ص (املصدر السابق  )(1

 ).١٤١ص (» الشيعة يف املرشق اإلسالمي« )2(
 ).٢٩٨-١/٢٩٥(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(3



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 . لخ إ... واحلسيني،واألسعد
َويعترب حسن غريب أن السبب يف ذلك يعود إىل االعتقـاد الشـيعي بنظريـة انتظـار 

 التي »والية الفقيه«سيام وأن نظرية  ، ال)1( الذي سوف يعود ليقيم دولة اإلسالم؛املهدي
 تبلـورت أو  مل تكـن قـد؛ كمخـرج لغيبـة إمـامهم املزعـوم)٢(اخرتعها الشـيعة املتـأخرون

 .نضجت يف أذهان علامئهم بعد
 لـألرض ًاأن الـزعيم السـيايس كـان مالكـ« : -بحسـب غريـب-  يضاف إىل ذلـك

ـه الســيطرة عــىل الفالحــني  وطــالب ، واملحاصصــني، والفقــراء،ّواملــال، وهبــام يمكـن
 الـذين يتفرغـون لطلـب العلـم، ولـيس ؛الوظائف واخلدمات، وكسب ود علامء الـدين

 أن ينظـروا إىل األغنيـاء عـىل ،أو اإلمكانيات للتفرغ لكسب لقمـة العـيشلدهيم الوقت 
ـات رجــال  ـام بحاجـي ـادرون عــىل القـي أهنــم الـق

 .)3(»الدين املادية
 أن الشيعة -ًاأيض- ويالحظ يف تلك الفرتة

كانوا مبتعدين عن الدين، وينقـل وضـاح رشارة 
ـعـن أـحـد أـشـهر علامئـهـم يف تـلـك الـفـرتة، وـهـو 

 قولـه أن يف م،١٩٧٩-١٩٠٤ حممد جواد مغنيـة
 يف -تعـاىل-هللا ال يـذكر اسـم ا«: القرى العامليـة

                                                           
 ).٢/١٠٤(» ريخ فكري سيايسنحو تا« )(1

 ). ٣٤ص (» املوسوعة«اجلزء األول من هذه : انظر )2(
 ). ٢/٦١(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(3



 

 
 
 
 
 



–  

     
 

  .)1(»... وال فرق عند أهلها بني رمضان وشوال!ليل وال هنار
 فإن بعض فـرتات هـذه املرحلـة شـهدت انحطـاط مكانـة رجـل ؛وإضافة إىل ذلك

ّ كام دون ذلك حممد جواد مغنيـة؛الدين عند الشيعة نـة عـامل الـدين  الـذي يقـول أن مكا؛ّ
 وال يشـعر بـه إنسـان، وذاك تـتهجم ؛ًافهذا يموت جوعـ« ،انحطت إىل أسفل الدركات

 ؛، وآخر يتحـزب كـالعوام للبـك والنائـبًا وال معينًا فال جيد نارص؛السفهاء عىل كرامته
 . )2(»...ليأكل الرغيف

وعزف شـيعة لبنـان يف بعـض 
ـكـام « ،الـفـرتات ـعـن تعـلـم ـمـذهبهم

حمسـن : كبار أمثالعزف أبناء علامء 
األـمــــني، وعـبــــد احلـســــني رشف 

 وـغـريهم ـعـن طـلـب العـلـم ،اـلـدين
ـامي ـع بعضــهم ، اإلـم ـد خـل ـل وـق ـب
  .)٣( ومل يكمل العلم الرشعي وانرصف لغريه،العاممة

) هاشـم(وليت األمر انحرص بالعزوف عن العلم، بل إن أحد أبناء حمسـن األمـني 
 ؛اخلمـرة) عبـد املطلـب(ه اآلخـر انضم للحزب الشيوعي يف سوريا، يف حـني رشب ابنـ

 . )٤(ًاوجهر باألمر شعر
                                                           

 ،٢٠٠٧ ،٥ ط، دار النهار، بريوت، »ًاّ إسالميًالبنان جمتمع: دولة حزب اهللا«وضاح رشارة،  )(1
 .»الوضع احلارض يف جبل عامل« عن كتاب ً، نقال)٢٦ص (

 ). ٢٦ص ( در السابقاملص )(2
 ).٦٩ص (» حقيقة املقاومة« )3(
 ).٢٧ص ( »دولة حزب اهللا« )4(



 

 
 

 
 
  



 
إن ثلـة مـن خـرية الشـباب «: وال خيفي جواد مغنية مرارته من الوضع حـني يقـول

 ؛، وبعـد أن اجتمعـت هلـم الرشوطًالعاميل قضوا يف طلب العلم والدين سنوات طـواال
لظـاهرة آيـات  حني وجدوا الفرصـة للتحـرر واالنطـالق، وهـذه ا؛حتولوا عنه مغتبطني

 . )1(»بينات عىل عدم الثقة بمصري العلم ورجال الدين
ّ كـام دون ذلـك علـامء ؛ انتشـار الفسـاد يف منـاطق الشـيعة:ويسجل يف تلـك الفـرتة

وفتحت أبواب السلب والرشـوة «: ومؤرخو الشيعة أنفسهم، يقول حممد جابر آل صفا
وكـان !  ما شذ وندرّ إال؛فّ وقلام كنت ترى أو تسمع بموظف نزيه عفي!عىل مرصاعيها

 ، لنهب األهلني وسلب أمواهلمًا فيدفعوهنم دفع،كبار املوظفني يضغطون عىل صغارهم
 . )2(» ال يسمعون ملظلوم شكوى يف حق أحد املوظفني-يف الغالب-وكانوا 


الـوطني، ّ وقـد نـص امليثـاق م،١٩٤٣سنة حصل لبنان عىل استقالله من فرنسا يف 

 واملسـلمون ،املسيحيون املوارنة: املتزامن مع االستقالل، والذي صاغه بشكل أسايس(
، ًاّ سـنيً، ورئـيس الـوزراء مسـلامًاّ مارونيـًاعىل أن يكون رئيس اجلمهورية مسيحي) السنة

، وبذلك حصل الشيعة عىل ثالث أهـم منصـب سـيايس يف ًاّورئيس جملس النواب شيعي
واله بالعادة أبناء العائالت التقليدية، كام حصلوا عىل عدد من املقاعـد ، وكان يت)3(البالد

 . )٤(ًاواحدّإال ال يقل عن مقاعد السنة 
                                                           

 ). ٢٦ص ( »دولة حزب اهللا« )(1
 . »تاريخ جبل عامل« عن كتاب ً، نقال)٦٧ص  (»حقيقة املقاومة« )(2
 ).٨٠ص (» شيعة لبنان« )(3

 ).٤٠١ص  (»موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )4(



 

 
 
 
 
 



–  
ّثمة أمور ميزت شيعة لبنـان يف تلـك الفـرتة وحتـى هنايـة اخلمسـينيات مـن 

 : القرن العرشين، أمهها
 واجتامعيـة  اقتصـاديةًا ويعيشـون أوضـاع،كان الشيعة يقبعون يف ذيل القائمـة -١

 ؛ ونـسـبة املتعلـمـني، ويعمـلـون يف املـهـن الوـضـيعة،ـسـيئة، وتـقـل يف مـنـاطقهم اـخلـدمات
 . )1(ّكعامل نظافة يف البلدية، وماسحي أحذية، ومحالني

أن النظرة السلبية التي حيملها الشيعة جتـاه السـنة صفحات السابقة ّوقد مر بنا يف ال
 قد أثرت عىل أوضاعهم، إضافة إىل ؛همودوهلم، واعتبارهم غري رشعيني، والصدام مع

ـنهم،  وقــوع عامــة الشــيعة ضــحايا الســتبداد زعامئهــم وظلمهــم، وتنافســهم فــيام بـي
 .  ولو عىل حساب أبناء جلدهتم من الشيعة؛وحماولتهم إرضاء السلطات احلاكمة

 مـن مسـؤولية ًال الباحـث عبـد املـنعم شـفيق علـامء الشـيعة وفقهـاءهم جـزءّموحي
 مـن أجـل ؛ إىل الفقـه الشـيعي»ُاخلمس« من خالل إدخاهلم بدعة ؛الشيعةّتردي أوضاع 

 !السيطرة عىل أموال الشيعة، وبالتايل عىل إرادهتم وقرارهم
 ؛ُوبـعـد أن أفـتـى فقـهـاء الـشـيعة بوـجـوب أن ـيـدفع الـشـيعي ـمخـس ماـلـه إىل الفقـيـه

 فـإن صـالهتم ؛ّأضافوا أن الشيعة إذا مل تسـلم مخـس أرباحهـا إىل يـد املجتهـد أو الفقيـه«
وخضــعت الشــيعة  وهكــذا دواليــك، !ّ وحجهــم باطــل! وصــومهم باطــل!باطلــة

 !!املسكينة إىل هذه الفتوى التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان
هم عرب التاريخ يقدمون إىل الفقهاء مخس أرباح مكاسبهم، ومل حيـدث قـط أن  وها

 وال يف ، يف رأس املـال مـنهم قـد سـأل هـؤالء الرشكـاء الـذين ال يشـاركون الشـيعةًانفر

                                                           
 ). ٢/٦٤(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(1



 

 
 

 
 
  



 
َمـن الـذي جعلكـم رشكـاء يف :  واجلهد، بل يشاركوهنم يف األرباح فقط،ّ والكد،التعب

 وأنـتم قاعـدون ؛أرباحنا؟ وما األدلة التي تستندون عليها؟ وملاذا نكدح ونكـافح نحـن
 . )1(»جتنون ثامر تعبنا؟
 واألموال التـي مل يستثمر الفقهاء تلك السلطة التي صنعوها ألنفسهم،«: ويضيف

ّجينوهنا من عامة الشيعة يف تغيري احلال العلمية واالجتامعية الرثة إىل حد بالغ يف جنـوب 
 .)2(»لبنان

يف منتصف القـرن التاسـع عرش كـان الشـيعة يوصـفون «: ويقول غسان فوزي طه
ّ شعب خامل، وينعتون بأوصاف تشري إىل تدين مرتبتهم االجتامعيـة، فـرغم أهنـم :بأهنم
عـىل -  غـري أهنـم كـانوا؛ّوا يشـكلون أكثريـة حمليـة يف سـهل البقـاع ومنطقـة اجلنـوبكان

 .  ومتأخرين، يملكون القليل من األرض، فقراءًاقوم -العموم
 يف نظـر العديـد مـن ًاوبعد قرن من ذلك الزمان كان هذا الوصف ال يزال صحيح

 باسـتثناء بعـض ؛باليـةً  أسـامالًايلبسـون مجيعـ:  فبحسب دافيد أوركهات، فهـم؛املؤلفني
ّ ومجيعهم متسولون، يتحلقون حول النـار التـي يطهـى عليهـا الطعـام يف اهلـواء !املشايخ

إن قـذارهتم تثـري ، ّالطلق، وإذا طلب من واحد منهم أن حيرض بعـض البـيض هـز كتفيـه
االشمئزاز، حتى تكاد تظـنهم يتفـاخرون بخـروجهم عـن القـانون والرشيعـة، وهـم ال 

 . )3(» نظافة أنفسهم، وال عىل نظافة قراهمحيافظون ال عىل
                                                           

 يمكـن العـودة :، وملعرفة املزيـد عـن اخلمـس يف الفقـه الشـيعي)٦٤ص (» حقيقة املقاومة« )(1
للـدكتور طـه الـدليمي، وكتـاب » اخلمس بني الفريضـة الرشعيـة والرضيبـة املاليـة«لكتاب 

 . بألمحد الكات» تطور الفكر السيايس الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه«
 ). ٦٥ص (» حقيقة املقاومة« )(2
 ).٧٨ص (» شيعة لبنان« )(3



 

 
 
 
 
 



–  
 لتـدين ًا الـذي يـأيت انعكاسـ؛عدم التـأثري يف جمريـات احليـاة السياسـية يف لبنـان -٢

ـة ـة « ،أوضــاعهم السياســية واالجتامعـي ـأثري إىل إمهــال الدوـل ـذا الـت ـاب ـه ـد أدى غـي ّوـق
القتصـاد ملناطقهم، فلم يصلهم التحديث، فبقوا مجاعات معزولـة تعـيش عـىل هـامش ا

 . )1(»اللبناين
تعلق عامة الشـيعة بزعامـاهتم السياسـية التقليديـة، بـرغم الظلـم الـذي كـانوا  -٣

 الذي صاغ قواعـد تقسـيم املناصـب السياسـية، ١٩٤٣ورغم أن ميثاق «يالقونه منهم، 
ّإال اعرتف باحلصة الديمغرافية للشيعة عرب منحهم ثالث أهم منصب سيايس يف البالد، 

 للوعي السـيايس للطائفـة، فحصـة الشـيعة هـي حصـة الـزعامء ًايكن انعكاسأن ذلك مل 
 الذين يرتبعون عىل السلطة بدون منازع، لذا بقيت الطائفة ترزح ؛السياسيني التقليديني

 دون أن يـكـون ـهلـا ـتـأثري يف ـجمـرى ؛ـحتـت وـطـأة ـسـيطرة ـعـدد قلـيـل ـمـن ـهـؤالء اـلـزعامء
 . السياسة اللبنانية

 يتحول دورهم إىل سيطرة سياسية عرب تأييد آيل هلم مـن ؛ولدى حلول االنتخابات
ـاخبيهم املـطـواعني، يؤـيـدون الالئـحـة الـتـي يعينـهـا اـلـزعيم، وـيـدافعون ـعـن مـصـاحله  ّـن

 .)2(»وممتلكاته، ويسهرون عىل احلفاظ عىل املهابة واالحرتام الالئق به
تيـة منـذ تأسـيس أول بنيـة سياسـية ذا-كـان املـزاج الشـعبي «: يقول حسن غريب
 ـعـىل اـلـرغم ـمـن أـهنـم ـكـانوا ؛ يـقـوم ـعـىل حمـبـة اـلـزعامء الـشـيعة-للـشـيعة يف جـبـل عاـمـل

واستمر هذا املـزاج ، يامرسون أبشع عالقات السيد واملسود مع العامة من أبناء مذهبهم
، بدون تغيـري عنـد األكثريـة ) ما بعد االستقالل:أي(يف املرحلة التي نقوم بالبحث عنها 
                                                           

 ).٧٨ص  (»شيعة لبنان« )(1
 ).٨٠ص  (املصدر السابق )(2



 

 
 

 
 
  



 
 . )1(»شيعةالساحقة من عامة ال

كثرة انضامم الشيعة إىل األحزاب اليسارية، فقبيل االستقالل ويف املرحلة التي  -٤
 كاحلزب الشيوعي اللبناين، واحلزب ؛ نشطت يف لبنان األحزاب اليسارية والقومية؛تلته

 ، السـوري: بجناحيـه؛السوري القومي االجتامعي، وحزب البعـث العـريب االشـرتاكي
 ... لعمل الشيوعي، والتنظيامت النارصيةوالعراقي، ومنظمة ا

واتفق الباحثون عىل أن الشيعة شكلوا وقود هذه األحـزاب، لـيس فقـط يف لبنـان، 
 . وإنام يف دول أخرى كالعراق

 من أن الشيعة كانوا بعيدين عن الدين، وانترش فيهم الفسـاد، ؛ويف ضوء ما ذكرناه
 التـي ؛ األحزاب الشيوعية واليسـاريةّن ذلك سهل عليهم االنضامم إىلإ :نستطيع القول
ُ ال يسـتبعد منـه االنضـامم إىل ؛ عـن الـدينًاَ لإلحلاد والفساد، فمن كـان بعيـدًاتعترب مرتع

 .هذه األحزاب
ّيضاف إىل ذلك أن األحزاب اليسارية كانت قد تبـوأت السـلطة يف عـدد كبـري مـن 

ة لبنان يعتقدون بإمكانية دول العامل، ومنها بعض الدول العربية، األمر الذي جعل شيع
 يف ظـل تعـذر حتقيـق ذلـك مـن ،حتسني أوضاعهم وحتقيق مكاسب مـن خـالل احلـزب

 . خالل الطائفة
وذـهـب اـلـبعض إىل أن الـشـعارات الرباـقـة لألـحـزاب اليـسـارية الـتـي ـتـدور ـحـول 

 ًا اـلـذين ـكـانوا يعيـشـون ظروـفـ؛ والـتـأميم دـغـدغت مـشـاعر الـشـيعة، واملـسـاواة،احلرـيـة
 . يئة، فاعتقدوا أهنا احلل لظروفهم الصعبةاقتصادية س

 بـأكثر )1(سبق نشاط األحزاب اليسارية الفاعل ظهور الصدر«: يقول حسن غريب
                                                           

 ). ٢/٦٥(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(1



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 التـي ؛قد أسست بناها التنظيميـة ونشـاطاهتا السياسـية -يف خالهلام- من جيلني، كانت
مالـه أخذت تنحفر يف الثقافة الشعبية شعارات تعرب عن طموحات الشباب الشيعي، وآ

ــة ــاز التخـلــف واألمـي ــة ،يف اجتـي ــوق السياـســية واالجتامعـي ــىل احلـق  ويف احلصـــول ـع
 . واالقتصادية من جهة، وآماله الوطنية والقومية العامة من جهة أخرى

 . )2(» املناطق الشيعية:كانت األحزاب قد تغلغلت يف شتى املناطق اللبنانية، ومنها
 اليسـارية، وإىل غريهـا مـن األحـزاب كام علل آخرون انضامم الشيعة إىل األحزاب

 .)٣(!»ملجرد احلصول عىل الراتب« ؛واملنظامت وامليليشيات
ّ غري حدث ما مسرية الطائفـة وكياهنـا، وغـري أوضـاعها، متثـل هـذا ؛يف هذه األثناء ّ

ـســنة اـحلــدث بـقــدوم ـشــخص ـمــن إـيــران إىل لبـنــان 
، وأـخـــذ يعـمـــل لـصـــالح )٤(١٩٥٩ـســـنة  أو م،١٩٥٨
 موسـى :املؤسسات، هذا الشخص هو وينشئ ،الطائفة
  .الصدر


ـدين الصــدر ـن أصــل :موـسـى صــدر اـل ـراين ـم  إـي

 يف »ـقـم« يف مديـنـة م،١٩٢٨ـسـنة لبـنـاين، وـمـن موالـيـد 

                                                           
 . -إن شاء اهللا-سيأيت احلديث عن موسى الصدر، وقدومه إىل لبنان، وحركته، بعد قليل  )(1
 ). ٢/١١١( » سيايسنحو تاريخ فكري« )(2

 ).٤١٥ص  (»موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )3(
ختتلف املصادر يف حتديـد سـنة قدومـه واسـتقراره يف لبنـان، لكـن بعضـها يشـري إىل أن أول  )4(

 . عىل شبكة اإلنرتنت»أمل« املوقع الرسمي حلركة :انظر ،١٩٥٥سنة قدوم له كان يف 



 

 
 

 
 
  



 
 والعلـوم السياسـية يف جامعـة طهـران، ودرس ، واالقتصـاد،إيران، وقد درس احلقـوق

 .ة يف حوزات قم والنجف من علوم الشيعًاشيئ
قدم الصدر إىل لبنان بطلب من أرسة املرجع الشـيعي اللبنـاين عبـد احلسـني رشف 

ـدين ـة ؛اـل ـويف يف هناـي ـذي ـت ـص،١٩٥٧ـسـنة  اـل ـه- ّ وـن ـل موـت ـىل موـسـى الصــدر  -قـب ـع
 . ، كام بارك ذلك املرجع الشيعي اإليراين الربوجردي)1(خلالفته

وكـان حينهـا يـتكلم اللغـة العربيـة -لـة وبعد وصول الصدر إىل لبنان بسنوات قلي
فؤاد شهاب، وهـو  -آنذاك-  بقرار من الرئيس، حصل عىل اجلنسية اللبنانية-)٢(بصعوبة

فكـان ذلـك القـرار بمثابـة « ،أمر نادر احلدوث، بأن متنح اجلنسية لشخص غري مسـيحي
 . )3(»التمكني ألقدام الصدر يف لبنان

س شهاب اجلنسية اللبنانيـة للصـدر هبـذه واختلفت التفسريات يف سبب منح الرئي
ّ وبالرغم من كونه غري مسيحي، فيلمح األستاذ عبد املنعم شفيق إىل أن السبب ؛الرسعة

 . )4(ّيعود إىل انحدار الرئيس شهاب من أرسة درزية تنرصت
 ؛ فريى أن شهاب حاول إجياد توازنات يف داخل صفوف الشيعة؛أما حسن غريب

كامـل (لصـدر يف مواجهـة أبـرز سياسـيي الشـيعة وإقطـاعييهم من خالل تقوية موسى ا

                                                           
نضـوب «يعتـرب وضـاح رشارة أن اسـتقدام الصـدر دليـل عـىل و، )٧٥ص (حقيقة املقاومة  )(1

سالئل العلامء املحليـني، وعـىل مـا آل إليـه أمـر املرجعيـة اجلامعـة يف الشـيعة العـامليني مـن 
 ).٤٥ص ( »دولة حزب اهللا «.»اضطراب وتنازع

 ).٤٠٧ص  (»موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )2(
 ). ٧٦ص  (»حقيقة املقاومة« )(3
 ). اهلامش -٧٥ص (املصدر السابق  )(4



 

 
 
 
 
 



–  
وهلذا الغرض أخذ جيمع بني الصدر وبني « ، حلكم شهابًا الذي كان معارض؛)األسعد

بعض الطبقات الشيعية املتمولة التي كانت تسعى لفك احتكار األسعد جلهد الشيعة يف 
 . )1(»لبنان

 - ن ذا اجتاهـات سياسـيةوألنـه كـا«: ويف موضع آخر، يقـول غريـب عـن شـهاب
 أخـذ يفـتش ؛اجتامعية، يغلب عليها الطابع الالتقليدي لنظام احلكـم املعـروف يف لبنـان

 يســتطيع العمــل معهــم مــن أجــل كــبح نفــوذ الــزعامء ،عــن رجــال جــدد للحكــم
 .)2(»اإلقطاعيني

وبالرغم من أن الصدر حقق خطوة مهمة بحصـوله عـىل اجلنسـية اللبنانيـة، وعـىل 
أنه واجه صعوبات كبرية يف سـبيل تثبيـت وضـع الطائفـة ّإال  ؛ فؤاد شهابدعم الرئيس

ّسيام وأن قـرار الطائفـة وزعامتهـا كـان بيـد   ال؛ وإنشاء كيان خاص هلا،لبنانالشيعية يف 
ومن جهة أخرى كان أبناء الشيعة يف لبنان قـد انضـموا بكثـرة ،  واإلقطاعينيالسياسيني

  .إىل األحزاب اليسارية والقومية
 ـعـن ـسـلطة ًا بعـيـد،وـلـذا ـفـإن الـصـدر الـسـاعي إىل تأـسـيس كـيـان ـخـاص للـشـيعة

السياسيني اإلقطاعيني الشيعة من جهة، وعن األحزاب اليسارية من جهة أخـرى، كـان 
حلمـالت وشـكوك هـاتني اجلهتـني، وتعلقـت هـذه الشـكوك بأسـباب قدومـه إىل  ًاهدف

 . باطه بأجندة خارجيةلبنان، وعن أهداف مرشوعه الطموح ومتويله، ومدى ارت
واحلقيقـة أن الـشـكوك مـن الـصـدر وأهدافـه مل تـكـن حمصـورة بالسياـسـيني الـشـيعة 

 الذين بدأ الصدر يسحب البسـاط مـن حتـت أقـدامهم، بـل كانـت ؛واألحزاب اليسارية
                                                           

 ). ٢/١١٥(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(1
 ). ٢/١٠٩(املصدر السابق  )(2



 

 
 

 
 
  



 
 .  لدى جهات كثرية يف لبنان ويف خارجهًاشكوك

 بمباركـة مـن شـاه ويذهب عدد من الباحثني إىل أن موسـى الصـدر جـاء إىل لبنـان
 الـذي كانـت لـه أحـالم توسـعية كبـرية بإنشـاء دولـة ؛ حممد رضا هبلوي-آنذاك-إيران 

 كـام أرادهـا اخلمينـي، ؛ليسـت بـالرضورة دينيـة( ولبنـان، ، والعـراق،شيعية تضم إيران
ّ وقد كلف موسى الصدر بتنفيذ،)١٩٧٩عام وأقامها يف  ما يتعلق بلبنان، ووعده الشـاه  ُ
 . )1( لذلكًف دوالر مقابالبخمسامئة أل

حممد باقر الصدر يف العـراق لتنفيـذ الشـق املتعلـق  -وفق الباحثني- كام دعم الشاه
  .به

 مـن التغلغـل ًا فـإن شـاه إيـران كـان منزعجـ؛وإضافة إىل حلمه بإنشاء دولة شيعية
 ويف بالده إيـران، ويف غريهـا ، والعراق،اليساري والشيوعي يف صفوف الشيعة يف لبنان

ْالصـدرين«، لـذلك دعـم ًامن الدول، فقد كان العداء بني الشاه والشيوعية كبري  حممـد »ّ
باقر، وموسى ملحاربتهام الشيوعية، والعمل إلخراج الشيعة مـن األحـزاب اليسـارية يف 

 .)2(هذين البلدين
 نفـى موسـى الصـدر م،١٩٧٤عـام  اللبنانية يف »املحرر«ويف مقابلة له مع صحيفة 

ـة ـهـي الـتـي تـكـون عالقأن  ـرب أن املـخـابرات اإليرانـي ـه اعـت ـة، لكـن ـران عدائـي ـه بـشـاه إـي ـت
 وبيـري ، كميـل شـمعون: انزعاج بعض أصدقاء الشـاه اللبنـانيني، مثـلأفسدهتا، مستغلة

                                                           
 الذي قلده الشـاه ؛ونقل املؤلف هذا الرأي عن شهبور بختيار، )٧٦ص  (»حقيقة املقاومة« )(1

 .  إىل املنفىالسلطة يف إيران عندما غادرها
 عن الكاتب والباحـث ً نقال،)٣٠٣ص  (،٢٠٠٨ ،٢ط، »ة الشيعيةاملشكل«أسامة شحادة،  )(2

 .»جتربة اإلسالم السيايس«الفرنيس، أوليفيه روا، يف كتابه 



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

ّاجلميل وعدد من السياسيني الشيعة، من حتركات الصدر، األمر الـذي أدى إىل سـحب 
 . )1( وجواز سفره،جنسيته اإليرانية
 حيـث قابـل ؛ر قد زار إيـران يف أوائـل السـبعينيات مـن القـرن املـايضوكان الصد

الشاه من أجل طلب العفو عن أحد عرش من رجال الدين والثوريني صدرت يف حقهم 
 . )2(أحكام باإلعدام

أـثـارت حترـكـات الـصـدر وعالقـتـه بالـشـاه  ًاعموـمـو
ـات ـمـن الـشـيعة، فكاـمـل األـسـعد  ـذمر قطاـع ـتياء وـت  اـس

لـشـيعة يف لبـنـان، واـلـرئيس األـسـبق وـهـو أـحـد زـعـامء ا-
 اللبنانيـة »احلوادث«، ويف حديث ملجلة -ملجلس النواب

إن هـنـاك أكـثـر ـمـن عالـمـة :  يـقـول٣/١/١٩٧٥بـتـاريخ 
استفهام تدور حول اخلطة التـي ينفـذها موسـى الصـدر، 
واألشخاص الذين يؤيدونه هنا ويف اخلارج، وأبعاد هذه 

 . )3(اخلطة يف لبنان ويف اخلارج
املرـجـع حمـمـد ـجـواد مغنـيـة، :  الـشـيعة اـلـذين توجـسـوا ـمـن الـصـدر وـعـادوهوـمـن

ألسباب يعتربها الـبعض شخصـية، فـإن مغنيـة قـد شـعر باخليبـة؛ وهـو الرجـل املسـن، 
 من إيـران إىل مدينـة صـور؛ استدعاء الشاب الصدروصاحب املكانة الدينية، عندما تم 

ومحلـه عـداؤه عـىل « يف الـبالد، ليشغل فيهـا منصـب الزعامـة الفقهيـة للطائفـة الشـيعية
                                                           

 ). ١٦/٥/٢٠٠٨( اللندنية »صحيفة الرشق األوسط« )(1
 .املصدر السابق )(2
 . )٤٤١ص(، ٢٠٠٥، ط مكتبة الرضوان، لعبد اهللا الغريب» وجاء دور املجوس« )(3



 

 
 

 
 
  



 
، لكـن هـذا »اجلاسـوس املعمـم«: تأليف كتاب يـذم فيـه الصـدر، وينـتقص منـه بعنـوان

 .)1(»الكتاب مل ينرش
 نظـروا - يف رصاع مع شاه إيران-آنذاك-الذي كان هو وأنصاره -كام أن اخلميني 

ن ضده محلة  للصدر نظرة ريبة، وتوترت عالقتهم مع الصدر، وبدأوا يشنو-ًاأيض- هم
 . )2(إعالمية
ـارة ـمـن قـبـل الـشـيعة وـغـري الـشـيعة ـحـول ،ـكـان أـمـر الـصـدر ًاّأـيـو  والـشـكوك املـث
 ًاصـنع للشـيعة يف لبنـان كيانـ«أن ثمة ما يشبه اإلمجـاع عـىل أنـه هـو الـذي ّإال  ؛مرشوعه
  .)3(» بعد أن كانوا عىل هامش األحداث؛، ووضعهم عىل واجهة األحداثًمستقال
 عودة إىل الشيعة : أو لدقة أكثر؛لستينات تلك ظاهرة انبعاث شيعيةانطلقت يف ا«و

 وتثبيـت ، اإلمام موسى الصدر، وصعود القوة الديموغرافيـة:قادها رجل دين بارز هو
 وبخاصـة ؛ ترافق مع انطالق حيويتها املرتكزة عىل املذهب االثنى عرشي؛هوية الطائفة

 . )4(»حول رجال الدين الكبار


م حقق موسـى الصـدر للشـيعة ١٩٧٨سنة  وحتى اختفائه يف ؛منذ قدومه إىل لبنان
 ضخمة، ساعده يف ذلك الـدعم الـذي القـاه مـن زعـامء إيـران ًإنجازات كثرية، وأعامال

                                                           
ص ( ،١ط، دار السـاقي، »السيد حممد حسني فضل اهللا: يعيشسرية قائد م«، سنكريال مج )(1

٢٠٠٨ ،)٢٠٣. 
 .١٦/٥/٢٠٠٨» صحيفة الرشق األوسط« )(2
 ).٣٠٦ص  (»املشكلة الشيعية« )(3
 ).١٥٦ص (» الشيعة يف العامل« )(4



 

 
 
 
 
 



–  
، ًاّ واجتامعيـًا األوضـاع السـيئة التـي كـان يعيشـها شـيعة لبنـان اقتصـاديًولبنان، مستغال
 الذي أخذ يطرح شعارات تدور حول حقوق ؛م يلتفون حول الصدراألمر الذي جعله

ـك، الشــيعة ـارات :يضــاف إىل ذـل ـن خمتـلـف التـي ـه ـم ـة، وقرـب  شخصــية الصــدر القيادـي
 . والطوائف

ونستطيع أن نجمل أهم منجزات الصدر لطائفته، وأهـم مالمـح حركتـه بـام 
 : ييل

 رفع شأن رجال الدين الشيعة: ًأوال
، يتحدث عنهـا حسـن غريـب بيشء ًاّ جد الشيعة نظرة سلبيةمحل الناس جتاه علامء

كانت صورة رجـل الـدين الشـيعي يف السـتينات واملرحلـة التـي «:  فيقول،من التفصيل
ّسبقتها حماطة بالشك والدونية، فالنظرة إليه أنه كان طفيليـ ّ، وأنـه كـان يعـيش عـىل كـد ًاّ

  !واألساطري األكثر استحالة ، والعجائب،الرجال اآلخرين، وقد حشا عقله باألوهام
فكان رجال الدين الشيعة غري قادرين عىل مواكبة التغريات، وحسبوا أن كل فكرة 

 وكانت سـلوكاهتم وثقـافتهم !جديدة هي بمثابة بدعة ترضم النار يف املعتقدات املقدسة
 . )1(» الذي كان يصنع رجال الدين عىل صورته ومثاله؛نتيجة منطقية للنظام التقليدي

كانت النظرة القديمة حول رجل الـدين الشـيعي التقليـدي تقـوم عـىل «: ويضيف
الشبهة حول الطريقة التي كان حيصل فيها عىل املال، والطريقة التي تذلل : عدة شبهات

فيـهـا رـجـال اـلـدين أـمـام رـجـال الـسـلطة، عالـمـات االـسـتفهام ـحـول خـطـبهم املبهـمـة، 
 . )2(»ة العقائد الفكرية األخرىومظهرهم اخلارجي املنفر، وطريقتهم يف مهامج

                                                           
 ).٢/١٠٧(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(1
 .املصدر السابق )(2



 

 
 

 
 
  



 
 أن رجال الدين الشيعة كانوا يتجهون هـذا التوجـه بسـبب -ًاأيض- ويؤكد غريب

 ورغبتهم بالبحث عن مصدر للعيش بواسطة العاممة، إضافة إىل رضب القطاع ،البطالة
 ليعملـوا باسـم الـدين ؛الديني من داخله من خالل ضخ أكرب عدد ممكـن مـن املعممـني

 . )1(ألعداء والرجعينيخلدمة ا
 اـلـذي أـخـذ يتمـيـز ـعـن ؛ـبـدأ أـمـر رـجـال اـلـدين الـشـيعة خيتـلـف ـمـع ـقـدوم الـصـدر

ّاآلخرين بخطابه وحركته السياسية، وقد التف من حولـه العديـد مـن النخـب الشـيعية 
ّكام أنه قدم مفهوم، )2(»من شتى الطبقات  وممارسـته ، بفعـل ثقافتـه؛ لرجل الدينًا جديدًاَ
لقـد أخـذت بيـد رجـل الـدين ألدخلـه يف املجـال «: ، وهـو كـان يقـولللعمل السـيايس

 . )3(»االجتامعي، ولقد رفعت عنه غبار القرون
 منافسة السياسيني التقليديني الشيعة: ًاثاني

: لسنوات طويلة ظل الشيعة حتت نفـوذ سياسـييهم وزعامـاهتم التقليديـة مـن أرس
رـسـون عـلـيهم اإلقـطـاع يف ـصـورته  اـلـذين ـكـانوا يام؛... وعـسـريان، واخللـيـل،األـسـعد
  .الظاملة

 ـعـىل ـسـحب -ًااـلـذي امـتـد قراـبـة العرشـيـن عاـمـ-وـقـد عـمـل الـصـدر يف مـشـواره 
كـام سـبق وأن -البساط مـن هـذه الزعامـات، بمسـاعدة الـرئيس اللبنـاين فـؤاد شـهاب 

 وخاصة الزعامـات الشـيعية ؛كانت صورة احلياة اليسارية، أثار عليه الفئتان«و، -ذكرنا
هـو واملؤسسـات التـي -  التـي رأت أن الصـدر رسق منهـا األضـواء، وانفـرد؛قليديةالت

                                                           
 .)٢/١٠٧( »كري سيايسنحو تاريخ ف« )(1
 ). ٢/٦٢(املصدر السابق  )(2
 ).٧٧ص (» حقيقة املقاومة« )(3



 

 
 
 
 
 



–  
 .  عىل الزعاماتًابقرار الطائفة، بعد أن كان القرار حكر -أنشأها

ومن أبرز احلمالت التي كان يشنها الصدر ضد زعامات الشـيعة التقليديـة، تلـك 
ٌسـم، فهـو برأيـه إقطـاعي حتـى ولـو مل يـذكره باال« ؛التي كان يوجهها إىل كامل األسعد

، سيايس، يستمد قوته من إتقانه ألالعيب السياسة الطائفية عىل حساب مجـاهري الشـيعة
 ـعـىل الـسـلطة بـيـنهام، وكاـنـت ـسـاحته ًاّ ـحـادًاوـلـذلك ـشـهدت أواـئـل الـسـبعينات تنازـعـ

 . )1(»املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل: الرئيسية
 نفـوذ النخـب التقليديـة، وكـان نمـو ّمنذ أوائل السبعينات قلص موسى الصدر«و

 غـابرة، وهبـذا تـوزع رد رمـوز ملرحلـةّاألحزاب قد بـدأ حيـول تلـك الشخصـيات إىل جمـ
 ظاهرة موسى الصـدر، واألحـزاب :النفوذ عىل الساحة الشيعية عامالن جديدان، ومها

 . )2(»اليسارية
 تشال الشيعة من األحزاب اليساريةان: ًاثالث

 ، بشـكل مكثـف،زاب اليسارية والقوميـة يف لبنـان وغريهـاانخرط الشيعة يف األح
 هلـذه ً، بل وأصبحت بعض مؤسساهتم معقال-تم توضيحها فيام سبق-ألسباب عديدة 

 الكلية اجلعفرية يف صور، :وحتولت بعض املؤسسات التعليمية، ومن أمهها« ،األحزاب
ـة ـل لألحــزاب القومـي ـريب االشــرتاكي: إىل معـق ـث الـع ـة،حــزب البـع ـوميني  وحرـك  الـق

 وأن جمموعــة مــن شــباب الطائفــة انضــموا لألحــزاب اليســارية ال ســيام ؛)3(»العــرب

                                                           
 إن - وـسـيأيت اـحلـديث ـعـن املجـلـس بـعـد قلـيـل ،)٢/١١٠(» نـحـو ـتـاريخ فـكـري ـسـيايس« )(1

 . -شاء اهللا
 .)٢/١١٠( املصدر السابق )(2
 ).٢/٧٤( املصدر السابق )(3



 

 
 

 
 
  



 
عداوة رجال « له ، إضافة إىل أن الصدر كانت)1( بسبب غياب حزب للشيعة،والشيوعية

 للحركـات ًاّ طبيعيـًاالدين الشيعة املتأصلة لألحزاب السياسـية، وهـذا مـا جعلـه منافسـ
 . )2(»العلامنية واليسارية

 فيام يتعلق بمنافسـة األحـزاب ًا ملحوظًاوبات من الواضح أن الصدر حقق نجاح
:  اللبنانيـة تصـفه يف أحـد أعـدادها، بقوهلـا»احلـوادث«اليسارية، األمر الذي جعل جملة 

 . )3(» اإلمام الساحر الذي أفقد اليسار اللبناين قاعدته وشعبيته..موسى الصدر«
 دغـدغت مشـاعر وعواطـف الشـيعة فـيام يتعلـق وإذا كانت األحزاب اليسارية قد

 وحماربة الفقر، فـإن شـعارات الصـدر وحركتـه اجلامهرييـة خلدمـة طائفتـه قـد ،باملساواة
 خاصـة ؛دغدغت هي األخرى عواطف الشيعة، وجعلتهم ينضمون إىل حركـة الصـدر

 .ًا واضحًاّطائفي ًاوأنه طرح خطاب

 


                                                           
 ).٢/١١٢ (»نحو تاريخ فكري سيايس« )(1
 ).٢/١١٣(ملصدر السابق ا )(2
 .٨/٢/٢٠٠٢ ،»احلوادث« عن جملة ً، نقال)٣٠٥ص  (»املشكلة الشيعية« )(3



 

 
 
 
 
 



–  
ـذكر ـاحثون أن وـي ـرال الـب ـة، ْـف ـات الشــيعية التقليدـي ـة الصــدر للزعاـم ق يف مواجـه

 بإزعـاج الزعامـات ًواألحزاب اليسارية، متثل بأن بروز الصدر إىل الواجهـة كـان كفـيال
التقليديــة، لكنــه مل يكــن كــذلك فــيام يتعلــق بــاألحزاب اليســارية صــاحبة التنظــيم 

املد احلزيب املنظم لن يكـون بـاألمر  أن الوقوف يف وجه -ٍعندئذ-فعرف «، واملؤسسات
 أول »املجلس اإلسالمي الشيعي األعـىل«عترب ُوي، )1(»منظمةّاهلني إال بمؤسسات شيعية 

وسنخصـص لـه السـطور ،  الصدر يف لبنان، وربام أمههااملؤسسات الشيعية التي أنشأها
 .القادمة

 :تأسيس عدد من املجالس واحلركات واهليئات، منها: ًارابع
 :ملجلس اإلسالمي الشيعي األعىلا -١

 ؛ لضم الشتات املبعثر لشيعة لبنان، ومـا أن بـدأ االلتئـامًاجاهد موسى الصدر كثري
سعى إىل االنفصـال بالشـيعة عـن املسـلمني السـنة، فقـد كـان للمسـلمني يف لبنـان حتى 

وقـد ،   فتوى واحدة، وكان املفتي يف وقتها الشيخ حسن خالـدٍمفت واحد، ودار
 .)2( الشيعة أن الشيخ خالد رفض التوصل إىل عمل مشرتك معهمّادعى

ـام ويف أواخــر  ـة ١٩٦٧ـع ـانون تنظــيم الطائـف ـاين ـق ـواب اللبـن م أصــدر جمـلـس الـن
، وأدى إنشـاء »املجلـس اإلسـالمي الشـيعي األعـىل« الذي تم بموجبـه إنشـاء ؛الشيعية

ور، واخـتـري املجـلـس إىل فـصـل الـشـيعة ألول ـمـرة ـعـن الـسـنة، ورأى ـهـذا املجـلـس الـنـ
  .م١٩٦٩سنة أيار / له يف مايوًاالصدر رئيس

                                                           
 ). ٢/١١٢ (» سيايسنحو تاريخ فكري« )(1
 ).٧٨ص( »حقيقة املقاومة« )(2



 

 
 

 
 
  



 
 التـي هتـتم بكـل مـا ،وأصبح هذا املجلـس املرجعيـة السياسـية والدينيـة اجلديـدة«

 . )1(»يتعلق بالشيعة اللبنانيني، وبجميع شؤون حياهتم ومماهتم
ـة  ـيحيني املوارـن ـاحثون أن املـس ـد الـب ـه اخلصــوص-ويؤـك ـىل وـج ـة -ـع ـم الفـئ ، وـه

ـانًا واألكـثـر نـفـوذًااألـعـىل ـشـأناملـسـيحية  ـب « ـكـانوا ؛ يف لبـن يـمـدون ـيـد الـعـون للمطاـل
 . )2(»تقويض مطالب اإلسالم السني: الشيعية، وكان من أهم دوافعهم

 »املجلس الشـيعي األعـىل«هدفت القيادة اللبنانية املسيحية من السامح بإنشاء : ًاإذ
 مـن واحـدة، األمـر الـذي يسـهل ًالإىل إضعاف املسلمني اللبنانيني، وإجياد طـائفتني بـد

مـن «عليهم أن يبقوا متفوقني ومتميزين، وقد عـربوا عـن ذلـك بـالزعم بأنـه كـان البـد 
الطائفـة الشـيعية حتـت وـصـاية « وعـدم بقـاء ،)3(»إجيـاد تـوازن بـني الطوائـف اإلسـالمية

 . )4(»ّسياسية إسالمية سنية
جلس ورئاسته يف وقت كـان بعـض ُومما يثري الغرابة أن الصدر منح امتياز إنشاء امل

الشيعة يف لبنان قد حاولوا إنشاء مثل هذا املجلس من قبـل، لكـن حمـاوالهتم فشـلت أو 
م إنشـاء جملـس، لكـن ١٩٥٦عـام فقد حاول نائب بعلبك شـفيق مـرتىض يف ال !رفضت

أحد علامء الـدين - حاول حممد تقي صادق -ًاأيض-  ويف اخلمسينات،املحاولة رفضت
  !)5( إنشاء املجلس، لكن حماولته فشلت-جلنوبالشيعة يف ا

                                                           
 ).٧٨ص  (»حقيقة املقاومة« )(1
 ).٢/١١٦ (» سيايسنحو تاريخ فكري« )(2
 ).٢/١١٥(املصدر السابق  )(3
 .السابقاملصدر  )(4
 ).٢/١١٦(املصدر السابق  )(5



 

 
 
 
 
 



–  
 ، إىل مجلة مـن املزايـا والفوائـد لشـيعة لبنـان»املجلس الشيعي األعىل«ّوأدى إنشاء 

  :ٍّوملوسى الصدر عىل حد سواء، نذكر منها
أنه حقق أحد أهداف الشيعة ومبادئهم باالنفصـال عـن السـنة، وتكـوين كيـان  -أ
 .)1(»ينفصل بموجبها الشيعة عن السنة يف لبنانوكانت هذه أول خطوة « ،مستقل
 .جعل املجلس للشيعة مرجعية مؤسسية -ب
ـادات « -ـجــ ـني الشــيعة مناهضــة للقـي ـدة ـب ـة جدـي ّأدى إىل ظهــور طبقــة اجتامعـي

 . )2(»التقليدية، وإىل إضعاف أثر اإلقطاعيني الشيعة
سياسـية من أهـم الشخصـيات ال« للمجلس، أصبح الصدر ًابعد اختياره رئيس -د

 . )3(»عسكرية - اقتصادية - الشيعية، فأخذ منذ تلك اللحظة يامرس مهامت سياسية
ربط املجلس والء شيعة لبنان باملرجعيـة الشـيعية العليـا باخلـارج، كـام يسـعى  -هـ

ـلـذا أـشـار امليـثـاق التنظيـمـي للمجـلـس الـشـيعي «، الـشـيعة ـلـذلك يف ـكـل مـكـان وزـمـان
 ألحكـام الرشيعـة ًاطائفـة الشـيعية أن تـدير شـؤوهنا طبقـاإلسالمي األعىل إىل أنه عىل ال

 .)4(»الغراء، وبموجب الفقه الشيعي، كام حدد بآراء املرجع األكرب للشيعة يف العامل
وبالرغم من أن املجلس صار مرجعية سياسـية جتمـع بـني زعـامء السياسـة وفقهـاء 

 واعتـداء أنصـار كـل أنه كان سـاحة تنـافس ورصاع بـني اجلـانبني،ّإال  ؛املذهب الشيعي
 !!خرطرف عىل أنصار الطرف اآل

                                                           
 ). ٤٤١ص  (»وجاء دور املجوس« )(1
 ). ٢٤٥ص  (»موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية« )(2
 ). ٢/١١٠ (» سيايسنحو تاريخ فكري« )(3
 ).٢/١١٦(املصدر السابق  )(4



 

 
 

 
 
  



 
، )السـني(ُ لرئاسة جملس الوزراء شأنه شأن مفتي اجلمهورية ًاّميويتبع املجلس رس

عبد األمري قبالن، لكنه حيمل مسمى نائب رئـيس املجلـس، : ورئيس املجلس احلايل هو
 .  للمجلسًاما يزال رئيس) املختفي(عىل اعتبار أن موسى الصدر 

ّحممـد مهـدي شـمس الـدين  للمجلس بعد مـرض ووفـاة ًقد أصبح قبالن رئيساو
 .١٩٧٨سنة  وشمس الدين توىل رئاسة املجلس بعد اختفاء الصدر ،٢٠٠١عام 

 

               


 
بد األمـري  التي يرأسها أمحد قبالن، ابن ع»هيئة اإلفتاء اجلعفري«ويرتبط باملجلس 

  .قبالن
 :جملس اجلنوب -٢

ـة إنـشـاء جمـلـس ١٩٧٠ـسـنة يف  ـىل احلكوـم ـرض الصــدر واملجـلـس الـشـيعي ـع م ـف
 الذي يشكل الشيعة أغلبيته، وقد جـاء إنشـاء املجلـس بعـد دعـوة ؛لتطوير جنوب لبنان

 يتبـع الدولـة، ًاّمي رسـًا وإن كان جملسـ؛وهذا املجلس، )1(ًالإلرضاب العام استمر أسبوع

                                                           
 ). ٢/١١٠ (» سيايسنحو تاريخ فكري« )(1



 

 
 
 
 
 



–  
ومـن هـذا املجلـس، انتقـل الصـدر ليؤسـس ، »حركة أمـل«أنه مسيطر عليه من قبل ّإال 

  .»حركة املحرومني« : هي،حركة مجاهريية سياسية أوسع وأكرب
 :حركة املحرومني -٣

 مـن الناحيـة ؛كانت أوضاع الشيعة عند قدوم الصدر ويف الفرتة التي سـبقته سـيئة
ّ التي سـبق ذكرهـا، األمـر الـذي أثـر عـىل  واالقتصادية، جلملة من األسباب،االجتامعية

 .  وتنمية مناطقهم،عالقة هذه الدول بالشيعة
ـك ـاين- أن الشــيعة :يضــاف إىل ذـل ـوب اللبـن ـانوا يعتمــدون -وخاصــة يف اجلـن  ـك

م عىل الزراعة يف حقـول اجلليـل وسـهل ١٩٤٨ حتى ١٩٢٠عام   يف الفرتة منًااقتصادي
 »إرسائيـل« وإنشـاء دولـة ،١٩٤٨عـام  يف احلولة يف فلسطني، أما بعد احـتالل فلسـطني

 فقد أقفل باب العمل بوجـه الشـيعة، األمـر الـذي جعـل ؛عىل أرايض فلسطني املغتصبة
 كعـامل نظافـة يف ؛ فقصـدوا بـريوت، وعملـوا يف كـل املهـن الوضـيعة،وضعهم يرتاجـع

ّالبلدية، وماسحي األحذية، ومحالني يف امليناء والطرقات، وشـكلوا يـدا عاملـة ر خيصـة ّ
 . )1(زدهار االقتصادي يف املدن، ويف ظل احلاجة إليهم يف بداية التصنيعيف فرتة اال

 وبخاصة حول املصانع التـي ؛وبسبب هجرة الشيعة إىل بريوت، وإقامتهم بجانبها
 ، نشـأت منـاطق فقـرية؛ وخاصة القادمون من اجلنوب؛نشأت هناك وعمل فيها الشيعة

 . )2( والضاحية اجلنوبية،النبعة وخاصة ؛معظم سكاهنا من الشيعة
، ًاّعبد اهللا الغريب أن استيطان الشيعة يف بريوت يف تلك الفـرتة كـان عفويـعتقد وي

 فكانت لـه أهـداف طائفيـة واضـحة، سـيأيت ؛أما بعد السيتنيات وقدوم الصدر إىل لبنان
                                                           

 ).٢/٦٤ (» سيايسنحو تاريخ فكري« )(1
 . املصدر السابق )(2



 

 
 

 
 
  



 
 . )1(-إن شاء اهللا-بياهنا بعد قليل 

ـان، وأعـلـن يف املـهـم أن موـسـى الـصـدر اـسـتغل األوـضـاع امل ـة للـشـيعة يف لبـن رتدـي
أخـذت هـذه احلركـة يف بـدايتها « و،»حركـة املحـرومني« عن إنشاء ١٩٧٤مارس /آذار

 وخاصة سـكان اجلنـوب، ؛ واملناداة بتحسني أحوال الشيعة يف لبنان،بالسمة االجتامعية
ـة ـا الصــدر شــعارات براـق ـاهللا؛ّووضــع ـهل ـاإليامن ـب ـة، ـك ـة ، واحلرـي ـة االجتامعـي  والعداـل

 . )2(» وليست خاصة بالشيعة؛ وحترير فلسطني، وأن احلركة جلميع املحرومني،والوطنية
، )3(»ألجل تنظيم صـفوف أبنـاء الطائفـة«ثمة تأكيدات أن حركة املحرومني نشأت 

ـة شــيعية، يف حــني كــان يفــرتض هبــا أن تكــون حركــة للفقــراء «وأهنــا  حركــة طائفـي
 . )4(»التجار والفساد ضد ،واملحرومني من كافة الفئات والطوائف

 »مجعية الرب واإلحسـان«:  ومن أمهها،وأخذ الصدر يؤسس املشاريع ألبناء طائفته
 وختريج ، إليواء األيتام؛)صور( يف الربج الشاميل »مؤسسة جبل عامل املهنية«ور، ُيف ص

مدرسـة لألشـغال «، »مدرسـة حمـو األميـة« يف مدينـة صـور، »بيـت الفتـاة«عامل فنيـني، 
 يف ضـاحية »مستشـفى الزهـراء« ،»ّمدرسـة فنيـة عاليـة للتمـريض«، » واخلياطـةاليدوية

                                                           
، وقـد صـدرت )١٥١ص( ،١٩٨٦ ،١ط، »أمل، واملخيامت الفلسطينية« غريب،العبد اهللا  )(1

، عن دار اجلابية، فيها زيادات كثرية؛ حتـى أنـه ٢٠٠٩من هذا الكتاب طبعة جديدة يف سنة 
أصبح يقع يف جزئني طبع منه اجلزء األول حلد اآلن، وهذه الطبعـة صـدرت باسـم املؤلـف 

 . حممد رسور زين العابدين : يحالرص
 ). ٧٩ص  (»حقيقة املقاومة« )(2
 ).٨٢ص  (»شيعة لبنان« )(3
 ).٢٤٥ص  (»موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية« )(4



 

 
 
 
 
 



–  
 يف بـرج الرباجنـة وبعلبـك واهلرمـل، »مـربة اإلمـام اخلـوئي« ،اجلنوبية - بريوت الغربية

 . )1(»معهد الدراسات اإلسالمية«
 ، للحركـةًاّ عسـكريًا أنشأ الصدر جناح؛ويف العام التايل لتأسيس حركة املحرومني

 . »أمل« بعد تأسيس »حركة املحرومني« لتتالشى ،»أملحركة «بـ عرف 
 :»أمل«تأسيس حركة  -٤

 أـسـس موـسـى الـصـدر ؛ وإـبـان اـنـدالع اـحلـرب األهلـيـة يف لبـنـانم،١٩٧٥ـسـنة يف 
، وبقيـت هـذه احلركـة »املحـرومني« اعتربت اجلناح العسـكري حلركـة ،حركة عسكرية
 . -ًاأيض-  لهًا الذي كان الصدر رئيس؛ عن املجلس الشيعي األعىلًاّميمستقلة تنظي

 . »أفواج املقاومة اللبنانية«ـ  لًا اختصار،»أمل« :وقد عرفت هذه احلركة باسم
 ، ثوريـةًا يثـري يف نفـوس أتباعـه مـن الشـيعة روحـ»أمـل«كان الصدر قبيل تأسيس 

قائمة عىل الرتاث الشيعي املشحون ضد أهل السنة عىل وجـه اخلصـوص، فأخـذ يعلـن 
ـه اســمهاأن مج ـام« :اعـت ـة االنتـق ـيس ،»مجاـع ـة« وـل ـه ال ينحــاز إىل »املتاوـل ـن أـن ـم أعـل ، ـث

 ؛ بل إىل التمرد الشاهر سـيفه،)2( ب  التي اعتمدها احلسن بن عيل؛املصاحلات املهدئة

                                                           
ـاريخ فـكـري ـسـيايس« )(1 ـات «، و)اـهلـامش -٢/١١٨(» نـحـو ـت موـسـوعة األـحـزاب واحلرـك

 ).٤٠٨ص  (»واجلامعات اإلسالمية
، عنـدما تنـازل بـاحلكم هــ٤١سـنة  يف ب ما قـام بـه احلسـن بـن عـيل  إىل-هنا-اإلشارة  )(2

 لدماء املسلمني، بعد سنوات من القتال بني عيل ومعاويـة، وهـو األمـر ًا حقن؛تملعاوية 
 . ت واعتربوه خيانة من احلسن ،الذي كرهه الشيعة فيام بعد

 بـاخلروج ؛هــ٦٠ة سـن يف تّويف املقابل يمجد الشيعة املوقف الذي اختذه أخوه احلسني 
 . عىل الدولة األموية يف زمن حاكمها يزيد بن معاوية



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 . )1( ب الذي اعتمده احلسني بن عيل
أن تسـعى ، فقد كان خيشى من ًاّويف البداية أبقى الصدر أمر إنشاء هذه امليليشيا رس

ًاألطراف والتيارات األخرى إلفشال مرشوعه، وقد عرب عن خماوفه قائال ال أريـدهم «: ّ
 . )2(»أن يأكلوين قبل أن أكرب

 »أمل«والذي جعل الصدر يستعجل باإلعالن عن قيام 
ـة يف  ـدريب ـشـباب احلرـك ـسـنة انفـجـار ـحـدث يف معـسـكر لـت

صـل ، مـن أًاّ شـاب)٤٣( وقتـل فيـه ، يف منطقة بعلبك،١٩٧٥
 . )3( أو أكثر، شاب)١٠٠(

 كانـت أمـام الصـدر مهمـة تـأمني األمـوال الالزمـة ؛»أمـل«حركـة بعد تأسيس «و
ملواجهة األعبـاء التـي ترتتـب عـىل قيـام تنظـيم عسـكري، وكـان عـىل عالقـة جيـدة مـع 
ّاملراجع الشـيعية يف إيـران، فكـان بعضـها خيصـه بمسـاعدات ماليـة بـني فـرتة وأخـرى، 

 . )4(»يكاين رضا كالبا:ومنهم
                                                           

 ).٩٣ص (» حقيقة املقاومة« )(1
 ).٢/١٢٢(» نحو تاريخ فكري سيايس« )(2
ص  (»شـيعة لبنـان«، و)٤١٧ص  (»موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )(3

 ).٤٤٢ص  (»وجاء دور املجوس«، و)٨٣-٨٢
 دون استعامله، ففـي مظـاهرة ؛ة يف لبنان كانوا حيملون السالح يف املظاهراتيذكر أن الشيع

 رفع ،١٩٧٤مارس / آذار١٨مسلحة قادها الصدر يف بعلبك لثالثامئة ألف من أنصاره، يف 
 »موسـوعة األحـزاب واحلركـات واجلامعـات اإلسـالمية« . ألـف قطعـة سـالح٧٠الشيعة 

 ).٤١٣ص (
 ). ٢/١٥٦ (» سيايسنحو تاريخ فكري« )(4



 

 
 
 
 
 



–  
 شـكلت بارقـة أمـل للشـيعة يف لبنـان، وعملـت عـىل زيـادة »أمل«وبالرغم من أن 

 التـي رأت أن ؛أن تأسيسها لقي معارضة مـن قبـل بعـض فئـاهتمّإال نفوذهم وتقويتهم، 
 قـد خيرسوا فيهـا مـا كسـبوه ،إنشاء ميليشيا عسكرية سيجر الشـيعة إىل معركـة عسـكرية

مـن الـزعامء السياسـيني أن وجـود ميليشـيا مسـلحة بيـد لصالح الطائفة، ورأى آخـرون 
 . )1(قيض عىل أدوارهميالصدر سوف 

 وتدريبهم تم يف بـادئ األمـر مـن قبـل »أمل«ومن املعروف أن تسليح أفراد حركة 
، ذلـك أن حركـة )٢( التـي كـان يتزعمهـا يـارس عرفـات؛ الفلسـطينية»فتح«ضباط حركة 

ل والشـيعة قـد يـؤدي إىل كسـب حليـف مهـم،  اعتقدت أن تقديم املسـاعدة ألمـ»فتح«
 .  الذين كانوا يف رصاع مع املسيحيني املوارنة؛وتقوية صف الفلسطينيني يف لبنان

 وقد وضعت يف ميثاقها ما يدغدغ ال سيام ؛ الفلسطينيني وقيادهتم»أمل«واستغلت 
 مشاعرهم، فأعلنت أن السعي إىل حتريـر فلسـطني أول واجبـات احلركـة، وأن الوقـوف

 .)3( رشف احلركة وإيامهنا؛ والتالحم معها، وصون مقاومته،إىل جانب شعبها
 ينقلبـان عـىل »أمـل«وأشهر أو سـنوات قليلـة، حتـى بـدأ الصـدر ّإال ولكن ما هي 

 ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويعارضان الوجـود الفلسـطيني يف جنـوب لبنـان، »فتح«
 الوجود الفلسطيني يف اجلنوب جعل أهـل  قائلني إن،»إرسائيل«واالنطالق منه ملحاربة 

 . اجلنوب الشيعة عرضة النتقام إرسائيل وعملياهتا العسكرية

                                                           
 ). ٢/١٥٥( املصدر السابق )(1

موسـوعة األحـزاب واحلركـات واجلامعـات «، و)٢/١٥٧( » سـيايسنحو تـاريخ فكـري« )2(
 ).٤٣١ص  (»اإلسالمية

 ). ٩٦ص  (»حقيقة املقاومة« )(3



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 إلضــعاف املقاومــة الفلســطينية، ؛وصــار الصــدر يميــل إىل املوارنــة املســيحيني
، يف ) للموارنـةًاُالـذي كـان ينظـر إليـه باعتبـاره جيشـ(ويطالب بانتشار اجلـيش اللبنـاين 

ساد التوتر احلاد العالقـات الفلسـطينية « عن القوات الفلسطينية، وًجنوب لبنان، بديال
الـشـيعية، وـغـدت االـشـتباكات املـسـلحة ـبـني حلـفـاء الفلـسـطينيني وـبـني الـقـوة الـشـيعية 

 .)١(» أو شبه يومية، وقائع يومية»أمل«املسلحة 
 »أمـل«حركـة ّ حتى شـنت ؛ومل تكد متر سنوات أخرى

 - ما يزال عىل رأس احلركـةالذي- يف عهد رئيسها نبيه بري
 ،م ـعـىل املـخـيامت الفلـسـطينية يف لبـنـان١٩٨٥ـسـنة  يف ًاحربـ

، ومل ختتلـف هـذه احلـرب )٢(»حـرب املخـيامت«بــ فيام عرف 
عىل الفلسطينيني يف بشاعتها عن الغزو اإلرسائييل للبنـان يف 

 واجتياح خميمـي صـربا وشـاتيال، وتـدمريمها م،١٩٨٢سنة 
 . زل من الفلسطينينيعىل رؤوس األبرياء الع

مل يكن الفلسـطينيون يف لبنـان الطـرف السـني الوحيـد الـذي توجهـت إليـه سـهام 
 ًا وخاصة يف العاصمة بريوت، كـانوا هـدف؛، بل إن اللبنانيني السنة أنفسهم»أمل«حركة 

، وقويت حركته » وأمل،املحرومني« :العتداءات أمل، إذ بعد أن أسس الصدر حركتي
در أتباعه يف خطاب مجاهريي باحتالل القصور يف بريوت، واعترب طالب الص«وشوكته 

 . )3(»، واحتلوا من بريوت مناطق أهل السنة وقصورهمًاًالشيعة ذلك نداء مقدس
                                                           

 ).١٠٧ص (» دولة حزب اهللا« )1(
 : يمكن قراءة املزيد عىل الرابط )2(

http://alrased. net/show_topic.php?topic_id=392 
 ).١٠١ص  (»حقيقة املقاومة« )(3



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 أن توـجـه الـشـيعة ًاوـبـات واـضـح
 ؛ًاّنحو بريوت هـذه املـرة مل يكـن عفويـ
 ،إنام كانت له أهـداف طائفيـة واضـحة

 وـكـان موـسـى الـصـدر مهـنـدس ـهـذه«
اخلـطـة، وـمـن وراـئـه اـلـنهج اـلـنرصاين، 

ــك ــة ـعــىل ذـل  أن الـعــامل :وـمــن األدـل
واملـــوظفني القـــادمني مـــن اجلـنـــوب 
والبقاع والشامل كانوا يبنون منازهلم يف 
جنوب بريوت عىل أمالك الغري، وكان 
ــك حيـــدث حتـــت ســـمع الســـلطة  ذـل
وبرصها، بل وكان أصـحاب األرايض 
ـمــن أـهــل الـســنة يـطــالبون األجـهــزة 



 

 
 

 
 
  



 
ُ فالسلطة تـرتك قطـاع الطـرق يفعلـون مـا ؛ٍّ بوضع حد هلذا العبث، ورغم ذلكاملسؤولة
 .)1(»!يشاؤون

عـىل بـريوت احلركـة وتكرر األمر يف عهد رئيس احلركة نبيه بري، عندما سيطرت 
وعنـدما «، )2(»ًاّسياسـي ًاوترجم عملـه هـذا انتصـار« ، حيث أهل السنة واحتلتها؛الغربية

:  أجاب؟األسباب التي دفعته إىل احتالل بريوت الغربيةسأل الصحفيون نبيه بري عن 
ـان ـة عاصــمة لبـن ـريوت الغربـي ـواطنني،ـب ـع اـمل ـك جلمـي ـىل أـهـل ًا وليـسـت حـكـر؛ ومـل  ـع

 . )3(»السنة
 للسـنة مـن الفلسـطينيني واللبنـانيني، رهنـت أمـل نفسـها »أمـل«ويف مقابل عـداء 

نقـاذ املسـيحيني املوارنـة م إل١٩٧٦سـنة  الذي دخل إىل لبنان ؛وقرارها للنظام السوري
  .»اخلطر الفلسطيني«من 


 ،برفقة الشيخ حممـد يعقـوبم توجه موسى الصدر ١٩٧٨أغسطس /يف شهر آب

 للقاء الرئيس معمر القـذايف، ؛ إىل العاصمة الليبية طرابلسوالصحايف عباس بدر الدين
جهوا إىل إيطاليا، وأن ليبيـا ال  أن الصدر ومرافقيه تو-آنذاك-ّوادعت ليبيا  !لكنه مل يعد

 . ، بعد إجراء حتقيق موسعًادخل هلا باختفائه، األمر الذي نفته إيطاليا مرار
ّزالـوا حيملـون النظـام الليبـي،  ّومل يقبل الشيعة يف لبنـان االدعـاءات الليبيـة، إذ مـا

  .ْمسؤولية اختفاء الصدر ومرافقيه -ًاّشخصي- والعقيد القذايف

                                                           
 ).١٠١ص ( »حقيقة املقاومة« )(1
 ).٢٤٧ص (» موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية« )(2
 ). ١٠٢ص (» حقيقة املقاومة« )(3



 

 
 
 
 
 



–  
، فموسى الصدر مؤسس كياهنم احلديث، ًافاء عىل شيعة لبنان كبريكان وقع االخت

 . وباين مؤسساهتم التي ال تزال قوة ضاربة يف لبنان إىل اآلن
 عـىل أن ًاأن ثمـة اتفاقـّإال  ؛وبالرغم مـن أنـه قيـل الكثـري يف مسـألة اختفـاء الصـدر

وـسـى وـهـو أـحـد املـقـربني مل«فـعـيل اـجلـامل ، موـسـى الـصـدر ـكـان ـصـاحب طـمـوح كـبـري
أمـا :  فقـال؟ُالصدر، ومن كبار ممويل حركته باملال والسالح، سـئل عـن طمـوح الصـدر

 . )1(» فكان الوصول إىل األمانة العامة للطائفة الشيعية يف العامل؛طموحه
كانت طموحات الصدر تتطلع إىل أكثر من أن يتحول إىل مرجـع دينـي، جيلـس «و

اعدته الظـروف املوضـوعية يف لبنـان عـىل يف بيته ليقدم فتاوى، بـل أراد أن ينطلـق، وسـ
 . )2(»حتقيق ما كان يصبو إليه

ـة ـحـل لـغـز اختـفـاء الـصـدر ـه ال ـبـد ـمـن النـظـر إىل الوـضـع ؛وـمـن أـجـل حماوـل  فإـن
اإلقليمي يف تلك الفرتة، ففي إيران التي يرتبط هبا شيعة لبنان بعالقة عضوية، كان نظام 

تداد املعارضة، وبدأ نجم اخلميني يلمع إىل ّالشاه يتهاوى ويعد أنفاسه األخرية، أمام اش
سـتة أشـهر مـن حـوايل  أي بعـد م،١٩٧٩سـنة شباط /أن استطاع قيادة الثورة يف فرباير

 .اختفاء الصدر
 وعالقاتـه ،بحكـم جنسـيته اإليرانيـة-ويعتقد بعـض البـاحثني أن موسـى الصـدر 

                                                           
 ).١٠٥ص  (»حقيقة املقاومة« )(1
 فقـد ؛انيذكر أن نشـاط الصـدر مل يـنحرص يف لبنـ، )٢/١٠٨ (» سيايسنحو تاريخ فكري« )(2

 ،وتفـقـد ـشـؤوهنا ،اجلالـيـة اللبنانيـة  إىل أفريقيـا الغربـيـة للتعـرف ـعـىل١٩٦٧ـسـنة سـافر يف 
ُالتقى بالرئيس العاجي أفويه بوانييه، وبـالرئيس السـنغايل  والعمل عىل ربطهم بوطنهم، كام

 .مساعدة رمزية لأليتام يف السنغال ّليوبولد سنغور، وقدم له



 

 
 

 
 
 

ـه، وطموحــه، وموقعــه املفــرتض  ـة، ومواهـب ـه اإلقليمـي ـة، وعالقاـت ـارات اإليرانـي بالتـي
 عـىل اخلمينـي وطموحـه هـو اآلخـر، فـاتفق ًاّ شـكل خطـر-واملتوقع يف الثورة اإليرانيـة

 بـالرغم مـن وجـود عالقـة مصـاهرة بـني االثنـني، ؛اخلميني مع ليبيا عىل الـتخلص منـه
 متزوج من ابنة أخت موسـى الصـدر، وابـن الصـدر متـزوج حيث أن أمحد ابن اخلميني

 . من حفيدة اخلميني
ويدلل الباحثون عىل ذلك بأن إيران يف ظـل اخلمينـي ربطتهـا عالقـة جيـدة بليبيـا، 

مع أن القوم ال !  وأي حادثة اعتداء شيعية عىل مصالح ليبيا مل تقع،العالقات مل تقطع«و
 . )1(»مرادهم لو كان هذا عىل غري ؛يعجزون عن ذلك

 ـمـن االرتـبـاك واالـضـطراب بـعـد اختـفـاء مؤسـسـها، ًا ـشـيئ»أـمـل«عاـشـت حرـكـة 
ـسـنة  حـتـى ؛ ملجـلـس قيادـهتـاًا مؤقـتـًا رئيـسـ-لـفـرتة بـسـيطة-وانتـخـب حـسـني احلـسـيني 

 هلا إىل اآلن، ًا وهو العام الذي استلم فيه القيادة نبيه بري، وهو ما يزال رئيس؛)٢(م١٩٨٠
                                                           

 فتقول أنه يف بـادىء األمـر مل يكـن هنـاك ؛»أمل«أما حركة ، )٣٠٦ص (» املشكلة الشيعية« )(1
 كاـنـت مواـقـف الـصـدر ؛عالقـة ـبـني الـصـدر وليبـيـا، ومـع اـنـدالع اـحلـرب األهلـيـة يف لبنـان

أشـار عليـه هبـا فقـد  زيارة الصدر لليبيا للقاء القـذايف، أماتعارض السلوك الليبي يف لبنان، 
ام للقـذايف مـن تـأثري عـىل جمريـات الوضـع ـِلـ «هواري بومـدين -آنذاك- الرئيس اجلزائري

 . »السيايس اللبناين - العسكري
وتؤكد احلركة أهنا حصلت عىل معلومات تفيد بأن اجتامعا عقد بني القذايف والصدر، وقـع 

 ، واسـتمروا حمتجـزين؛خالله نقاش حـاد، وبـأن الصـدر ورفيقيـه احتجـزوا بعـد االجـتامع
 املوقع الرسمي حلركـة :انظر .١٩٧٩فرباير /غاية شباطوكانت أمكنة احتجازهم معروفة ل

 كام تصدر بني احلني واآلخـر أنبـاء مـن معارضـني ليبيـني ومـن ، عىل شبكة اإلنرتنت»أمل«
 . وبأنه مسجون يف سجن ليبي،ًاّغريهم بأن الصدر ما زال حي

 ،لقيـادة إىل التجاذبـات بـني أعضـاء ا١٩٨٠عـام ُيعزى خروجـه مـن احلركـة واسـتقالته يف  )2(
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  .م١٩٩٢عام لبناين منذ  ملجلس النواب الًاورئيس
، فإنه كان رئيسا ملجلس النواب مدة »أمل« فإضافة إىل رئاسته حركة ؛أما احلسيني

  .١٩٩٢-١٩٨٤ سنوات )٨(
 »أمل«حركة  تسيطر ؛ًاوعموم

ـعـىل ـعـدد ـمـن مؤسـسـات الدوـلـة، 
وـعــدد ـمــن املؤسـســات الـشــيعية، 

 ؛ املجـلــس الـشــيعي األـعــىل:مـثــل
ـه  ـدأ حــزب اهللا يســجل فـي ـذي ـب اـل

، وجملـس ًا ملموسـًا حضـورًارمؤخ
اجلـنـوب، ورئاـسـة جمـلـس الـنـواب، 
ويتبع للحركة عدد مـن املؤسسـات 

العواـصـف «، وـصـحيفة »الرـسـالة«إذاـعـة و، فـضـائيةال »nbn«قـنـاة : اإلعالمـيـة، منـهـا
 . »أونالين

ـ  ـعـيل حـسـن خلـيـل :  أواملقرـبـة منـهـا،ًاوـمـن الشخـصـيات الـبـارزة يف احلرـكـة حالـي
وزيـر -، وفـوزي صـلوخ -ستشـار السـيايس لـزعيم احلركـةعضو جملس النواب، وامل-

 .-رئيس املكتب السيايس للحركة-مجيل حايك ، و-اخلارجية واملغرتبني


 بـدأت بعـض قيـادات احلركـة م،١٩٨٠سـنة  يف »أمل«بعد أن توىل نبيه بري قيادة 
                                                           

موقـع  «. وحصول نوع من البلبلة الداخليـة،وبروز خالفات بينه وبني بعض كوادر احلركة =
 .»أفواج أمل عىل اإلنرتنت



 

 
 

 
 
  



 
 وتـرى أن احلركـة بـدأت تسـري ،»نيـةالعلام«من املتدينني الشيعة تـرفض توجهـات بـري 

 قـد بـدأت »انحـراف« موسى الصـدر، وبـأن بـوادر »املختفي«بخالف ما أراد مؤسسها 
 . تظهر

َ ـقـد أـيـدت الـثـورة اإليرانـيـة وزعيمـهـا اخلميـنـي، واعتربـتـه املرـجـع »أـمـل«وكاـنـت  َ
ا لـه  يلتزمـون بفتـاواه الدينيـة، وبجميـع مـ؛الديني بالنسبة للمـؤمنني الشـيعة يف احلركـة

 الـذي انعقـد يف ؛ بل وأعلنت احلركة يف مؤمترهـا الرابـع،)١(عالقة بأمر دينهم ومعتقدهم
ِّ مل يلـب -كلـه- لكن ذلـك ،)٢( أهنا جزء ال يتجزأ من الثورة اإليرانية١٩٨٢آذار /مارس

 .طموحات اإليرانيني وثورهتم، إذ كانوا يتطلعون إىل أكثر من ذلك
ي يف ثورتـه، وأطـاح بحكـم الشـاه، وأصـبح  نجح اخلمينـ١٩٧٩شباط /يف فرباير

 عىل الواقع، »والية الفقيه«للشيعة يف إيران دولة يقودها رجال الدين، وجتسدت عقيدة 
ّ ال حياد عنه بالنسبة لإليـرانيني، ووجهـت إيـران أنظارهـا ًاوأصبح تصدير الثورة منهج

 .ريب ودول اخلليج الع، كالعراق؛ّ كام وجهتها صوب دول أخرى؛صوب لبنان
 فجزء من سكان لبنان شيعة، واحلرب ؛ لكن للبنان عند اإليرانيني مكانة استثنائية

األهلية بدأت تفتك به، والسلطة املركزية يف طريقهـا للتفسـخ، والشـيعة هنـاك امتلكـوا 
ـرانيني ؛أـسـباب الـقـوة ـري ـمـن اإلـي ـام أن الكـث ـه موـسـى الصــدر ـمـن جـهـود، ـك ـام ـب ـام ـق  ـب

، »أمـل«حركـة اختذوا من لبنان قاعدة هلم، وسامهوا يف إنشاء املعارضني للشاه كانوا قد 
 . الذي أصبح وزيرا لدفاع إيران بعد الثورة؛ مصطفى شمران:ومنهم

                                                           
 ).٤٣١ص( »موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )1(
 ). ٤٣٢ص (املصدر السابق  )2(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

يقول السـفري اإليـراين األسـبق يف لبنـان 
فخر روحاين، يف مقابلة أجرهتـا معـه صـحيفة 

ـكـانون / اإليرانـيـة يف ـشـهر يـنـاير»إطالـعـات«
ـاين  ـان يـشـبه«: ١٩٨٤الـث ـران لبـن ـعـام  اآلن إـي
 فإنـه ؛ ولو نراقب ونعمل بدقة وصرب،١٩٧٧

 سيجيء إىل أحضاننا، وبسـبب -إن شاء اهللا-
 وهـو قلـب املنطقـة، وأحـد أهـم ؛موقع لبنان

ـان إىل  ـأيت لبـن ـدما ـي ـه عـن ـة، فإـن املراكــز العاملـي
 فسـوف يتبعـه ؛أحضان اجلمهورية اإلسالمية

 . »الباقون
لبنـان يشـكل خـري أمـل «:  يقـول فيـه، لـهّوأكد نفـس كالمـه هـذا يف ترصيـح آخـر

 .)١(»لتصدير الثورة اإلسالمية
 يظهر من العنارص األكثـر تأييـدا إليـران وثورهتـا، إذ كـانوا »أمل«بدأ التململ من 

إضـافة إىل أن اخلـط السـيايس ألمـل كـان ، )٢(يريدون استنساخ الثـورة اإليرانيـة يف لبنـان
ً مما ال يرتك جماال، لسورياًاتابع يـران إلمـالء السياسـات املناسـبة عليهـا، أعقـب ذلـك  إلّ

 الـذين كـان الـبعض ؛ يف جمـازر كبـرية يف حـق الفلسـطينيني يف لبنـان»أمل«حركة ّتورط 
  أو العسـكري، السـيايس:ّ بشـقها»أمـل«حركـة ّيعتربهم جيش السنة يف لبنـان، ومل تعـد 

                                                           
 »الراصـد«نية، إصدار شبكة ، نسخة إلكرتو)٣١ص (» حزب اهللا حتت املجهر«عيل باكري،  )1(

 .اإلسالمية
 ).٤٣٣ص ( »موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )2(



 

 
 

 
 
  



 
خـر ينقـل إيـران إىل بقادرة عىل تـرويج اخلـط اإليـراين، فكـان ال بـد مـن إنشـاء حـزب آ

 وجيعلهـا عـىل صـلة ، ويسـمح هلـا بمـوطئ قـدم، ويربطهـا بالقضـية الفلسـطينية،املنطقة
 .)١(مبارشة باألحداث

 ،»أمـل«نائبا لرئيس حركـة  الذي كان ؛ حسني املوسوي:وبرز يف تلك الفرتة اسم 
علبـك  متمركـزا يف ب،»أمل اإلسالمية« وأعلن قيام ،»أمل«فقد أعلن انشقاقه عن حركة 

 بكتيبـة مؤلفـة مـن ألـف عـنرص ًا للسيطرة السورية، ومستعين-آنذاك-بالبقاع، اخلاضع 
 . )٢(١٩٨٢من احلرس الثوري اإليراين، كانت إيران قد أرسلتها إىل لبنان يف متوز 

اضـطررت أنـا وبعـض إخـويت «:  يقول املوسوي؛وعن أسباب اختاذه هلذه اخلطوة
، اضـطررنا »أمل اإلسالمية« أعمل معهم اآلن ضمن  والذين؛يف قيادة احلركة وقاعدهتا

 الـذين كـانوا ؛أن نذكر بأهنا حركة إسالمية بعد التساهل الـذي مارسـه بعـض اآلخـرين
 وبشكل خاص األسلوب الذي اتبعه نبيه بري من قبوله باملشاركة ؛معنا يف قيادة احلركة

 . )٣(يف هيئة اإلنقاذ
                                                           

لنـهـاد » األـحـزاب يف لبـنـان« ـعـن دراـسـة ً، نـقـال)٢٨، ٢٧ص (» ـحـزب اهللا ـحتـت املجـهـر« )1(
 .حشيشو

 ). ٤٣٣ص ( »موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )2(
هيئـة « تشكلت مـن قيـادات الدولـة اللبنانيـة ؛١٩٨٢سنة رسائيل بغزو لبنان عندما قامت إ )3(

 وتثبيت ، التي سعت إىل وقف احلرب؛ يف هذه اهليئةًا وكان نبيه بري عضو،»اإلنقاذ الوطني
 برعاية أمريكية، واخلمينـي» اهلدنة«اهلدنة، األمر الذي رفضته إيران، معتربة أنه خيانة، ألن 

يرـيــد اـســتمرار اـحلــرب يف لبـنــان، وـمــن وراء إـيــران، رـفــض  -انـيــةقاـئــد الـثــورة اإلير-
 . مشاركة بري يف هيئة اإلنقاذ» اخلمينيون«

 .بعد علامنية بري» أمل اإلسالمية« النشقاق جمموعة ًا ثانيًاوموضوع هيئة اإلنقاذ اعترب سبب



 

 
 
 
 
 



–  
 وهـذا ،ل بداية انحراف عن خط احلركةاعتربنا أن السكوت عىل هذا األمر سيشك

 الثـورة :سلوك غري إسالمي، ألن الذي يقرر ما هو إسالمي ومـا هـو غـري إسـالمي هـو
 . )١(»اإلسالمية

 





ـ ـام ـب ـة ؛»أـمـل اإلـسـالمية«ـ مل يـطـل املـق ـت احلرـك ـا حتوـل ـض - إذ رسـعـان ـم ـع بـع ـم
 / الـذي صـدر بيانـه التأسـييس يف شـهر ـشـباط»حـزب اهللا« إىل -ىاملجموعـات األخـر

ـت ،١٩٨٥فرباـيـر  ـبعض الوـق وـظـل  ،)٢(» تعـمـل ـحتـت األرض،منظـمـة رسـيـة« وـكـان ـل
ـة  ـاديني لغاـي ـة أعـضـائه القـي ـؤمتره ،١٩٨٩ـسـنة اـحلـزب يتـكـتم ـعـىل هوـي ـدما عـقـد ـم  عـن

لحـزب،  ل»رسـمي« ليكـون أول أمـني عـام ؛التنظيمي األول، واختار صـبحي الطفـييل
 ًا عندما أزاحه احلزب، وانتخب عباس املوسوي أمينـ،١٩٩١سنة وبقي يف منصبه حتى 

                                                           
 ). ٤٣٤، ٤٣٣ص ( »موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )1(
 ).٤٧٢ص ( در السابقاملص )2(



 

 
 

 
 
 

لكن املوسوي مل يستمر يف منصـبه سـوى تسـعة أشـهر، إذ قامـت ،  من الطفييلً بدالًاّعام
 .فرباير من العام التايل/إرسائيل باغتياله يف شباط

    


 
 عقـب اغتيـال املوسـوي، كـام تـم ،ن نرص اهللا ثالث أمني عام للحـزبوأصبح حس

 له، ومهـا يف منصـبيهام إىل اليـوم، ويف ًااختيار نعيم قاسم نائب
 شــــارك احلــــزب وألول مــــرة، يف ١٩٩٢عــــام ذلــــك ال

 .االنتخابات النيابية، ودخل إىل الربملان اللبناين
سة،  من القضايا الشائكة وامللتب»حزب اهللا«ّوتعد نشأة 

 إىل أن وصـلت إىل ؛ّوقد مرت بتوجهات وجتاذبـات عديـدة
، والتيار األكـرب هو حزب إيران يف لبنانأن يكون احلزب 

 . لشيعة لبنان، وأحد أهم األحزاب الشيعية يف العامل
والدتان، فبدايات احلـزب الفكريـة تعـود للسـتينيات  -إن جاز التعبري- وللحزب

لعـلـامء اللبـنـانيني الـشـيعة ـمـن ـحـوزة النـجـف يف ـمـن الـقـرن اـملـايض، بـعـد ـعـودة بـعـض ا
حممـد : ، وكان من هؤالء اللبنانيني)١(العراق، وهم حيملون أفكار حزب الدعوة العراقي

                                                           
 أحد أكرب األحزاب الشيعية العراقية وأقدمها، وتعود بداياتـه إىل سـنوات اخلمسـينيات مـن )1(
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  .مهدي شمس الدين، وحممد حسني فضل اهللا


ـدين  ـا الـشـيخ حمـمـد مـهـدي ـشـمس اـل  – ١٩٣٦أـم
 فيهـا وقىض  التـي ولـد-  فقد كان له يف العراقم؛٢٠٠٢

ـا  ـ )٣٥(فيـه ـع املرجــع الشــيعي حمســن -ًاعاـم  جهــود ـم
 يف إنشاء بعض املساجد واحلسينيات، إضافة إىل ،احلكيم

 :هنـاأتأسيس مكتبة عامة يف مدينـة الديوانيـة، ووصـفها ب
 .»أكثر من مكتبة كانت تؤدي وظيفه«

ـان يف و ـه إىل لبـن عمــل إىل م ١٩٦٩ســنة بعــد عودـت
 فكـان ؛ ومؤسسـاته»املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل« جانب موسى الصدر يف إنشاء

 وغريهـا، ، يف البقـاع»مدينـة الصـدر« و،»مؤسسة الربج الشاميل« و،»مستشفى الزهراء«
 حركـة :كام دعم شمس الدين الصدر يف مشاريعه املؤسساتية اخلاصة التي قـام هبـا مثـل

 . وأمل،املحرومني
 ؛امة املؤسسـات الثقافيـة والعلميـة عمل شمس الدين عىل إق؛وبعد اختفاء الصدر

ول للدراـسـات معـهـد الـشـهيد األ( »اـحلـوزة العلمـيـة« و،»املعـهـد الفـنـي اإلـسـالمي«ـ ـكـ
 ، يف اجلنـوب»‘مـربة السـيدة زينـب « و، يف بريوت»مدرسة الضحى« و،)االسالمية

 .  يف البقاع»جممع الغدير الثقايف«و
                                                           

، وأحد مؤسسيه، لكنـه انسـحب منـه القرن املايض، ويعد حممد باقر الصدر منظره الفكري =
يف التجمـعـات الـشـيعية «راـجـع كتابـنـا الـسـابق يف ـهـذه املوـسـوعة :  للتوـسـع.بـعـد ـسـنوات
 ).٣٨ص  (»اجلزيرة العربية



 

 
 

 
 
  



 

 
 

التـي كانـت قـد  و؛كـان يرأسـهاكل ذلك من خالل اجلمعية اخلرييـة الثقافيـة التـي 
  .التي تتبع للمجلسو ؛كام أسس اجلامعة اإلسالمية يف لبنان م،١٩٦٦عام تأسست 

 ،وباإلضافة إىل إقامـة املؤسسـات، فقـد عمـل شـمس الـدين عـىل إقامـة النـدوات
ـة، األـمـر اـلـذي أـسـهم يف تـكـوين جـيـل ـمـن ،واملـحـارضات ـنرشات الثقافـي  وإـصـدار اـل

 .انخرطوا يف العمل العامالكوادر الشيعة الذين 
 تبنى شمس ؛ التي طرحها اخلميني؛ يف عرص الغيبة»والية الفقيه«ويف مقابل فكرة 

 تكريس حق األمة يف اختيار من تشاء لوالية :، أي»والية األمة عىل نفسها«الدين فكرة 
ح  األمر الذي جيعل طرح شمس الدين ال يوافق الطر،)١(ًا حتى ولو مل يكن فقيه؛أمورها
 . اإليراين


 املوصوف بأنه األب أو املرشد الروحـي ؛أما فضل اهللا

 ؛ يف النـجـف يف الـعـراق-ـهـو اآلـخـر-ـحلـزب اهللا، واملوـلـود 
 ، وحمـسـن احلـكـيم،فـقـد درس ـعـىل ـيـد أيب القاـسـم اـخلـوئي

وحممد باقر الصدر، وعمل مع هذا األخري عىل إنشاء حزب 
 .الدعوة

 أسـس فضـل اهللا ١٩٦٦سنة بنان، يف وبعد عودته إىل ل
 يف منطقـة النبعـة يف بـريوت، والـذي كـان منطلـق حركتـه »املعهد الرشعـي اإلسـالمي«

 . ونشاطه
                                                           

مدرسة االجتهاد والتجديد، بقلم السيد الشـامي، موقـع : حممد مهدي شمس الدين: مقال )1(
 .»بيلو إسالم«



 

 
 
 
 
 



–  
  .)١( واإلعالمية، والثقافية،كام أسس العديد من احلوزات واملؤسسات االجتامعية

 كان لفضل اهللا نشاط قوي يف أوساط الشباب الشـيعي يف بـريوت بوجـه ؛ًاعمومو
 . )٢(» وعالقاته، وخطواته،مل يشارك موسى الصدر مشاريعه«خاص، غري أنه 

 فهـي مـن ؛ وكونه األب أو املرشد الروحي للحـزب،أما انتامء فضل اهللا حلزب اهللا
األمور التي التبسـت عـىل كثـري مـن البـاحثني، إذ أن صـورة فضـل اهللا ارتبطـت يف نظـر 

 .)٣(»في املتكرر من الطرفني هلذا األمررغم الن«الناس والباحثني بأنه مرشد احلزب 
 خاصـة يف ؛نائب األمني العام للحزب نعيم قاسم، حدوث هـذا االلتبـاسويؤكد 

 :السنوات األوىل لتأسيس احلزب، ويعزوه إىل سببني رئيسني
 رفض فضل اهللا االنخراط يف العمل احلزيب التنظيمـي، مـع تأييـده ودعمـه :األول

مـع رؤيتـه، وقـد جـاء هـذا املوقـف بعـد أن طلبـت منـه  التي تنسـجم ؛توجهات احلزب
 يف احلزب الوليـد، معتـربين أن فضـل ًاّ مركزيًاالفئات املنضوية يف احلزب أن يتوىل موقع

                                                           
 .»بينات« املوقع الرسمي لفضل اهللا عىل اإلنرتنت: للتوسع )1(
 ).٨٥ص (» دولة حزب اهللا« )2(
ص ( ،٢٠٠٢ ،١ط، دار اهلـادي، بـريوت، »حزب اهللا املنهج التجربة املسـتقبل«نعيم قاسم  )3(

مل «إن فضـل اهللا :  بـالقول؛ ذلـك-صبحي الطفـييل-ويؤكد أول أمني عام حلزب اهللا ، )٢١
، وهـذا ًا وال حـديثً ال قـديام؛ وال غري مرشد يف دائرة حزب اهللا، ال مرشد،أي موقع يكن له

قنـاة «، )زيـارة خاصـة(مج ، مقابلة للطفييل يف برنـا»اجلزيرة نت «.»ًاال ينقص من شأنه شيئ
 .٢٣/٧/٢٠٠٤ بتاريخ »اجلزيرة

 ولكنني بالتحديد لست عىل عالقة بحـزب ،...فأنا من أمة حزب اهللا«: أما فضل اهللا فيقول 
ص ( »موسـوعة األحـزاب واحلركـات واجلامعـات اإلسـالمية «.»...اهللا من ناحية تنظيمية

٥١٢.( 



 

 
 

 
 
  



 
 .اهللا يمثل قناعاهتم، وحيمل الرؤية احلركية للثورة اخلمينية

اية النشـأة،  يف بدًاّ وإعالميًاّسياسي أنه مل تكن هناك قيادات بارزة يف احلزب :الثاين
 وخاصـة عـىل مسـتوى األمـني ؛األمر الذي بدأ يتبدل بعد بروز القيادات بشكل واضح

 . )١(العام
بالتأكيد يمكن النظر إىل السببني اللـذين أوردمهـا نعـيم قاسـم عـىل أهنـام جـزء مـن 

ُ ال كل املوضوع، إذ أن فضل اهللا بعدما كان ينظر إليه عىل أنـه مرشـد احلـزب، ؛املوضوع
 وجود ابتعاد متبادل، ألسباب كثـرية ًاذه الصورة تتبدد، بعد ذلك، وبدا واضحبدأت ه
 : منها

u ـكـام طرحـهـا ؛أن فـضـل اهللا وـحـزب اـلـدعوة العراـقـي ال يؤمـنـان بوالـيـة الفقـيـه 
ّاخلميني وجسدها، وتبناها حزب اهللا، ومن هنا بـرز التاميـز بـني خـط فضـل اهللا، وخـط 

 يـرى أن فضـل اهللا هـو املرشـد الروحـي احلقيقـي نهناك م لدرجة أن ؛اخلميني وأتباعه
 .)٢( أكثر مما هو مرشد حزب اهللا؛حلزب الدعوة
u ـا ـة :ومنـه ـه اإليرانـي ـه ومرجعيـت ـة( أن اـحلـزب بـسـبب والـئ ـري اللبنانـي ـري ،ـغ  وـغ
 ؛ًاّ وروحيـًاّدينيـ كـي يشـكل لـه غطـاء ؛، اضـطر يف وقـت مـا إىل تبنـي فضـل اهللا)العربية

 .)٣(ين عريب، وكي يشكل له جرسا للعبور إىل الواقع اللبناينباعتبار أن فضل اهللا لبنا
u أن فضل اهللا مل يكن يرغب يف حرص نفسـه يف احلـزب، إذ كـان : -ًاأيض- ومنها

إننـي ال أسـمح «:  للجميـع، ولـيس لتيـار أو فصـيل، وهـو هنـا يقـولًايرى نفسه مرجع
                                                           

 ).٢١ – ٢٠ص (» ستقبلحزب اهللا املنهج التجربة امل«نعيم قاسم  )1(
 ).٥١٠ص ( »موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )2(
 ).٥١٣ص ( املصدر السابق )3(



 

 
 
 
 
 



–  
 العـام الـذي يتجـاوز لنفيس بأن أعمل يف دائـرة ضـيقة، وإنـام أعمـل يف اجلـو اإلسـالمي

ـن اإلخــوان يف  ـع ـم ـرف اجلمـي ـان، ويـع ـة لبـن ـل«حرـك ـة »أـم ـد«، ويف حرـك ، ويف »التوحـي
، ويف غريهم، ويف حزب الدعوة خارج لبنان، تعرفون أننـي أعمـل »اجلامعة اإلسالمية«

 .)١(»ًا من دون أن أكون جزء؛من أجل اإلسالم أينام كان
u اـسـات ومواـقـف ـصـبحي أن فـضـل اهللا وـقـف ـضـد بـعـض سي: ومنـهـا ـكـذلك
 ،١٩٩٢عـام  حيث أن الطفييل عارض دخول احلزب يف االنتخابات النيابية يف ؛الطفييل

  .)٢(»أمل«حركة ويف عهده حدث االقتتال الشيعي الشيعي بني عنارص احلزب و
u يف املنطقـة، وبـأن ًا صـعبًأن احلزب بعد أن شعر بأنـه صـار يشـكل رقـام: ومنها 

 وإمكانياتـه املاليـة، ،تينة، وتنامي قدراته العسكرية واملؤسساتيةعالقته بإيران وسورية م
 . )٣(كل ذلك جعل احلزب يتحرر من السلطة املرجعية التي كان يمثلها فضل اهللا

ًم أعـلـن اـحلـزب رصاـحـة والءه ١٩٨٥فرباـيـر /يف أول بـيـان ـحلـزب اهللا يف ـشـباطو
 الـذي جيعـل مـن الشـيعة يف ؛»واليـة الفقيـه«إليران وقائدها اخلميني، وااللتـزام بـنهج 

، ًاّسياسـي و،ًاّدينيـ ؛ لقائـد الثـورة اإليرانيـةًا أتباعـ-كانت جنسياهتم وأصوهلم ًاّأي-العامل 
 . )٤( أو وضع دوهلم،ّبغض النظر عن تأثري هذا االتباع عىل مصالح الشيعة

يـران، ّإننا أبناء أمـة حـزب اهللا التـي نرص اهللا طليعتهـا يف إ...«: هذا البيانيف وجاء 
                                                           

 ).٥١٤ص ( »موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعات اإلسالمية« )1(
 ).٥٢١ص ( املصدر السابق )2(
 ).٥٢٢ – ٥٢١ص ( املصدر السابق )3(
شـمولية مغـايرة رؤيـة : حـزب اهللا حتـت املجهـر«  حسني بـاكري،عيل: انظر تأثري هذا االتباع )4(

  ).٢٦ -١٩ص ( اإللكرتونية، »الراصد«، شبكة »للعالقة مع إرسائيل وإيران



 

 
 

 
 
  



 
نلتـزم بـأوامر قيـادة واحـدة ... ّوأسست من جديد نواة دولة اإلسالم املركزيـة يف العـامل

ّ باإلمـام املسـدد ًا و تتجسـد حـارض،ّ تتمثل بالويل الفقيه اجلامع للرشائـط،حكيمة عادلة
 و باعـث ،ّ مفجـر ثـورة املسـلمني-ّدام ظله-آية اهللا العظمى روح اهللا املوسوي اخلميني 

 .)١(»...جيدةهنضتهم امل
ل فهم ذلك التطور، وذلك النص الرصيح عىل مرجعية احلزب اإليرانيـة، ومن أج

 حيث أعلن حزب اهللا ؛ من القرن املايضأن نعود بالذاكرة إىل منتصف الثامنينياتفعلينا 
جه، ففي تلـك الفـرتة بـدأت إيـران تلـتقط أنفاسـها بعـد  وعن مرجعيته ومنه،عن نفسه

 ثم الدخول يف ،١٩٧٩فرباير / ونجاحها يف شباط،اندالع الثورة : أوهلا،أحداث جسام
 أو تالمهـا مـن تأسـيس ، ومـا تـزامن معهـام،١٩٨٠أيلول /حرب مع العراق يف سبتمرب

 بحيـث بـدأت إيـران تتفـرغ للحركـات الشـيعية ؛ وتصفية املعارضني،دولة والية الفقيه
 التي توجهـت نحـو ؛-ًاأيض- هنا وهناك، بل وحلركات املعارضة والتحرر غري الشيعية

 . منها أهنا خري معني هلا يف قضاياهاًّاإيران، ظن
بدأت إيران يف منتصف الثامنينيات تعيد ترتيب أوراق مجيـع احلركـات الشـيعية يف 

، ولعـل خـري مـن حيـدثنا عـن تلـك ًا وتفـرض عليهـا قيـود،املنطقة، وتشكلها من جديد
 الذي سـافر ؛الشيعي السعودي عادل اللباداملعارض :  وما طرأ عليها من حتول،املرحلة

ـران ضــمن املعارضــني الـسـعوديني املنضــوين ـحتـت  ـة الرـسـالية«إىل إـي ـة ،»احلرـك  التابـع
 لتحصيل العلوم الدينية الشيعية، والتدرب عـىل السـالح، ثـم ؛ملرجعية حممد الشريازي

 !العودة إىل السعودية ملحاربة احلكومة هناك

                                                           
 ).١٩ص (املصدر السابق  )1(



 

 
 
 
 
 



–  
 ًاّيالتـي حتولـت تـدرجي ؛-حتت أشعة الشـمس-  إىل إيرانإن االنتقال«: يقول اللباد
 جمـربة ال ؛ أن هناك معادالت ال بد هلذه الفصائل أن ختضـع هلـا: يعني،من ثورة إىل دولة
  ...عىل سبيل التخيري

وهنا يكمن االمتحان الصعب يف دائرة االستقالل واحلريـة يف اختـاذ القـرارات، أم 
 ادة من ثمراته ما أمكن؟التاميش مع الوضع اجلديد لالستف

يف منتصـف  -ًقلـيال- لذلك ما إن وقفت الثورة اإلسـالمية يف إيـران عـىل رجليهـا
 حتى راحت الدائرة تضيق أو تكاد ختنق مجيع حركات التحـرر التـي أغرهتـا ؛الثامنينيات

 .اع األرضشعارات الثورة، وقد تكدست يف إيران من أصق
ائل أن ختطو خطـوة إال حتـت طائلـة الدولـة  مل يكن بمقدور كل الفص؛يف هذا اجلو

 .)١(»..الفتية
ويذكر اللبـاد أن التـدخالت اإليرانيـة يف احلركـات الشـيعية شـملت كبـري األمـور 

 .  سواء كانت احلركات تتواجد يف إيران أو يف اخلارج؛وصغريها
ت بـدأت املخـابرا) أي يف إيـران( فيهـا ًاُيف الفرتة التي كنت متواجـد«: يقول اللباد

 بالتـدخل بشـكل »ميزان احلكمة«اإليرانية برئاسة الشيخ حممد ريشهري مصنف كتاب 
، وكانت أوىل تلك اخلطـوات هـي فـرض أخـذ ؛سافر يف وضع مناهج حوزة القائم 

ـم فرـضـت املـخـابرات اإليرانـيـة ،  اللـغـة الفارـسـية يف جامـعـة طـهـراندروس يف تعـلـم  ـث
 .لية، ملؤلفه عادل أديباسة حتلي در»األئمة اإلثنا عرش«دراسة كتاب 

 يف وضـح ًا فشـيئًاوهكذا راحت املخابرات ترسم خطط السيطرة عىل احلـوزة شـيئ
                                                           

ص ( ،٢٠٠٩ ،١ط، دار اجلـامل، بـريوت، »بيع الوهم عىل الذات: االنقالب«عادل اللباد،  )1(
١٥٨.( 



 

 
 

 
 
  



 
النهار، فال يكاد أن يمر يوم إال وجتد العامئم البيضاء ذات السحنات اإليرانيـة تتفقـد مـا 

وال بـد أن ختضـع أي جهـة أو حركـة حتـت ،  فقد تغريت املرحلة،يدور يف أروقة احلوزة
  . مبارش ألجهزة املخابراتإرشاف

ـت ـهـذه الترصـفـات ـمـن الوـضـوح بمـكـان تعـنـي ـك ـغـري مرـغـوب فـيـك:وكاـن    أـن
 ال كـام تفكـر فيـه ؛إال كام حيلو هلا يف أخذ مقاسك والسري حسب مـا تفكـر فيـه؛ -البتة-

 !! أنت
 ينبـغـي فـهـم أن مرحـلـة االـسـتقاللية والدوـلـة داـخـل دوـلـة ـقـد ـشـطب عليـهـا :أي

 .)١(»!ربإضبارة الشمع األمح
 حسـبام يؤكـده الشـيعة ؛ّوال شك أن عالقة حزب اهللا بإيران تعـدت عالقـة التبعيـة

أنفسهم، ومنهم قيادات حزب اهللا، ذلك أن إيران هـي التـي أسسـت حـزب اهللا، وكـان 
 . »ساندت أو دعمت «التأسيس يف إيران، ومل يكن دور إيران أهنا فقط

 ؛كان هناك جمموعـة مـن املـؤمنني «:-نائب أمني عام حزب اهللا-يقول نعيم قاسم 
، واالنقيـاد لـه كقائـد »الـويل الفقيـه«تفتحت أذهاهنم عىل قاعدة عملية تركز عىل مسألة 

لألـمـة اإلـسـالمية مجـعـاء، ال يفـصـل ـبـني جمموعاـهتـا وبـلـداهنا أي فاـصـل، وذهـبـت ـهـذه 
 وعرضـت عليـه ،-قـدس-لقـاء اإلمـام اخلمينـي لاملجموعة املؤلفة من تسعة أشخاص 

ـاينوج ـا يف تأســيس وتكــوين احلــزب اللبـن ـة نظرـه ـر؛ـه ـذا األـم ـد ـه ـذه ،ّ فأـي ـارك ـه  وـب
 .)2(»اخلطوات

تابع ممثلون عن املجموعـات اإلسـالمية الرئيسـة، «: -ًاأيض- كام يقول نعيم قاسم
                                                           

 ).٣٢٧-٣٢٦ص (» نقالباال«عادل اللباد،  )1(
 . ألمني مصطفى» املقاومة يف لبنان« عن ً، نقال)٢٢٥ص (» املشكلة الشيعية« )(2



 

 
 
 
 
 



–  
مناقشة أفكار عديدة حول رؤيتهم للعمل اإلسالمي يف لبنـان، متـت صـياغتها يف ورقـة 

 يف البقـاع، »التجمـع العلامئـي«ثالثـة عـن : اد كممثلني عنهمهنائية، ثم انتدبوا تسعة أفر
ثـم رفعـوا هـذه ،  اإلسـالمية»أمـل«حركـة ، وثالثة عن »اللجان اإلسالمية«وثالثة عن 

 .  فوافق عليها، فاكتسبت رشعية تبني الويل الفقيه هلا؛-قده-الوثيقة لإلمام اخلميني 
 تشكيالهتا التنظيمية َّالوثيقة حل عىل ُعندها قررت املجموعات اإلسالمية املوافقة

ُالقائمة، وأنشئ تشكيل واحد جديد سمي   .)١(»حزب اهللا «: باسم-ًاالحق-ُ
أـمــل  « دعاـمــة أساـســية يف»اـحلــرس الـثــوري اإلـيــراين «وـمــثلام ـشــكل عـنــارص

يقـول نعـيم ، ًا الناشـئ حـديث»حـزب اهللا « تلك الدعامة يف-ًاأيض-  شكلوا؛»اإلسالمية
ـت ـسـوري«: قاـسـم ـانوافـق ـوري إىل لبـن ـوات اـحلـرس الـث ـرور ـق ـىل ـم ـي أنـشـأت ؛ا ـع  الـت

 .)٢(»معسكرات التدريب يف منطقة البقاع اللبناين
ُ سفري إيران السـابق يف سـوريا حممـد :َوقد أكد الدور اإليراين يف تأسيس حزب اهللا

 حلـزب اهللا، يف ـحـني يوـصـف ـعـيل »األب املـيـداين « اـلـذي يوصـف بأـنـه؛حسـن أـخـرتي
 للحـزب، وقـد »األب الروحـي « بأنـه-ًاأيضـ- يران السابق يف سورياسفري إ-حمتشمي 

أكد أخرتي عىل دور إيران يف تأسيس احلزب وتدريب كوادره عىل يـد احلـرس الثـوري 
 . )3(اإليراين

األدق  متلك السيطرة الكاملة عـىل احلـزب، بـل إيرانولكن يف هذه املرحلة مل تكن 
كـان احلـزب ف ؛ مع مصالح احلزب يف لبنانتن سياسات ومصالح إيران توافقإ: القول

                                                           
 ).٢٤، ٢٣ص ( نعيم قاسم، »حزب اهللا« )1(
 ).٢٥ص  (املصدر السابق )2(

 . ١٤/٥/٢٠٠٨ ،»صحيفة الرشق األوسط« )(3



 

 
 

 
 
  



 
 وقـع ؛يتوافق مع السياسة اإليرانيـة، لكـن حـني تعارضـت املصـالح اللبنانيـة واإليرانيـة

 ـكـام ـبـني ـصـبحي الطـفـييل ذـلـك كـسـبب ،اـخلـالف ـبـني إـيـران واـحلـزب بقـيـادة الطـفـييل
 . )١( عن احلزبهإلبعاداألمر الذي جعل إيران تعمل للخالف مع إيران، 

 الـوالدة الثانيـة :١٩٩٢عـام اعتبار استالم حسن نرص اهللا قيادة احلزب يف ويمكن 
وأصـبحت إيـران حـارضة يف كـل صـغري ،  حيث ربطه بإيران إىل أبعد احلـدود؛للحزب

 .)٢(وكبري يف شؤون احلزب
 نحن قوم نـؤدي ..يف مسريتنا اإلهلية«: »الويل الفقيه« ملرجعية ًيقول نرصاهللا داعامو

 ًا وأحيانـ، وحيدده لنا ويل األمر يف خطوطه الكبرية والعريضـة، والرشعيتكليفنا اإلهلي
 .)٣(» ونحن علينا أن نؤدي هذا التكليف اإلهلي الرشعي،يف التفاصيل

 خطابـه :ويفتخر نرص اهللا باستمرار بتبعيته للويل الفقيه يف إيران، ومـن أمثلـة ذلـك
 ،ولوا أن يشوهوا هذه احلقيقـةكثريون حا«:  ومما قال فيه،٢٦/٥/٢٠٠٨الذي ألقاه يف 

 أنا اليـوم أعلـن ،ًاأبد !أهنم هيينون »حزب والية الفقيه« :ويتصورون عندما يقولون عنا
 ، العامل، الفقيه العادل؛»الفقيه والية« يف حزب ًا أنا أفتخر أن أكون فرد-ًاوليس جديد-

 نحـن :ول لنـا تقـ»لفقيـه اواليـة«:  املخلص، وأقـول هلـؤالء، الصادق، الشجاع،احلكيم
                                                           

 .٩/٢/٢٠٠٧ ،»العربية نت«، »)نقطة نظام(مقابلة مع برنامج  )1(
 جعلـت اإليـرانيني حيكمـون سـيطرهتم عـىل احلـزب ؛ثمة أسباب عديدة عـرب تلـك السـنني )2(

غـيـاب موـسـى الـصـدر ـعـن الـسـاحة اللبنانـيـة، وإبـعـاد أول رـئـيس للـحـزب ـصـبحي : منـهـا
  اللـذين مهـا نتـاج حـوزة؛الطفييل عن الزعامة، ومقتل زعيم احلزب الثاين عباس املوسـوي

 الذي استوعب درس موسى الصدر، ومقتل حممد ؛وهتميش فضل اهللا!! النجف وليس قم
 !ُ وهو الذي يتهم اخلميني بالتسبب بإعدامه؛باقر الصدر يف العراق

 .حلسن نرصاهللا» خطاب عاشوراء« عن ً، نقال)٢٥ص  (»حزب اهللا حتت املجهر« )3(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 .»عليه  جيب أن حتافظوا؛حزهبا، لبنان بلد متنوع متعدد
ومما يزيد من تبعية حـزب 

ـران  كــون حســن نرص ؛اهللا إلـي
ــــي  ــــل الرشـع ــــو الوكـي اهللا ـه
ـران عــيل  للمرشــد األعــىل إلـي
ـخـامنئي يف لبـنـان، وـقـد نرشت 
ـلـه الـصـحافة ـعـدة ـصـور يقـبـل 
فيها يد خامنئي، كام أن يف قيادة 

ـه تنـظـيم املـفـرتض- اـحلـزب  أـن
 يوجـــــد عضـــــوان -لبنـــــاين
 .)١(!إيرانيان


ٍمتكـن مـن بنـاء اقتصـاد مـواز  -)٢(بـام تغدقـه عليـه إيـران مـن مـال- واحلزب اليـوم ّ
 فأقـام املؤسسـات االقتصـادية واالجتامعيـة، وأقـام املشـاريع ألفـراد ؛لالقتصاد اللبنـاين

 .، واستقالليتهاّ فحسن من وضعها؛طائفته
                                                           

 ).٥٩ص (» املشكلة الشيعية« )1(
 ثالثة ماليني ١٩٩٠عام ية والتي بلغت ّقامت إيران بالتكفل بجميع احتياجات احلزب املال )2(

ِّ وقـدرت ،١٩٩١عـام  حسـب بعـض التقـديرات، ومخسـني مليـون ؛دوالر ونصف املليون ُ
تشـري بعـض املصـادر إىل  و،١٩٩٣عـام  ومائـة وسـتني يف ،١٩٩٢ يف ًابامئة وعرشين مليونـ

هللا حتـت حـزب ا «. مليـون دوالر)٢٨٠(يف عهد رافسنجاين إىل » حزب اهللا«ارتفاع ميزانية 
 .)٣٠ص  (»املجهر



 

 
 

 
 
  



 
 :)١(ومن هذه املؤسسات

 وتـقـوم برعاـيـة ـعـائالت اـلـذين ،١٩٨٢ـسـنة تأسـسـت يف  : مؤسـسـة الـشـهيد-١
 .ّيسقطون يف املعارك، أو يتم أرسهم

 .١٩٨٤عام  يف تأسست : اهليئة الصحية-٢
ـت يف : مؤسســة اجلرحــى-٣ ـام  انطلـق ـة «:  واســمها،١٩٩٢ـع ـة اخلريـي اجلمعـي

  .»لبنان ب يفملساعدة جرحى ومعوقي احلر
تـقــوم برتـمــيم األرضار الناـجتــة ـعــن اإلعـتــداءات  :مؤسـســة جـهــاد البـنــاء -٤

  . ورفدها باخلدمات،)الشيعية(وحتسني مستوى املناطق  اإلرسائيلية،
 ، واحلـوزات، واحلسينيات، بناء وتأهيل املساجد الشيعية:ومن مهام هذه املؤسسة

 مقـام عبـاس املوسـوي، ،م السـيدة خولـة مقـا،حوزة االمـام املنتظـر: واملقامات، ومنها
 .)٢(ومقام بنت االمام احلسني، ومقام سيد شهداء املقاومة االسالمية

                                                           
تقوم إيران بتأمني السالح والعتاد الكامل حلزب «: حسني باكريعيل ستاذ يقول الباحث األ )1(

ال تتـجـاوز احلـصـول ـعـىل .. .إرسائـيـل وذـلـك ضـمن معادـلـة داخلـيـة حمـدودة» ملناكفـة«اهللا 
 .  وما يأيت بعد ذلك فهو فائض،مكاسب سياسية وإعالمية بالدرجة األوىل

ّ متهـد الطريـق لـه ؛ أن يلقـى حـزب اهللا شـهرة كبـرية يف العـامل اإلسـالمي:دف من ذلكواهل
لتصدير مفاهيم الثورة اإليرانية من حتت البساط ودون أية مشـاكل أو حزازيـات، وإعطـاء 

 للسيطرة عليهـا يف املسـتقبل، أو ًا والعمل عىل اخرتاقها متهيد،ثقل إليران يف املنطقة العربية
ص (حـزب اهللا حتـت املجهـر،  «.ًاّ أساسـيًااملسألة من أجل فرض نفسها العباستغالل هذه 

٣٩.( 
ـة« )2( ـة املقاوـم ـىل شــبكة )١٥٢ – ١٤١ص (» حقيـق ـذه املؤسســات ـع ـع الرســمية ـهل ، واملواـق

 .اإلنرتنت



 

 
 
 
 
 



–  


التي صـدرت يف  ؛»األسبوعيةالعهد «صحيفة :  ومن مؤسسات احلزب اإلعالمية
ليمني منها، والتي كانت تتصدر صفحاهتا األوىل عادة آيات قرآنية إىل ا ،١٩٨٤حزيران 

  .)1( أمام مذياع إىل يسارهاً أو متكلامًا خطيب؛وصورة للخميني
ـت ـم توقـف ـد «ـث ـ»العـه ـت ًاّ ـعـن الصــدور ورقـي ـام يف ، وحتوـل ـدة  ٢٠٠٨ـع  إىل جرـي

 . رتونيةاإللك »االنتقاد«
 يف مدينـة ١٩٨٥سـنة  التي تأسست ؛»إذاعة صوت املستضعفني«: -ًاأيض- ومنها

انطلقـت يف شـهر  التـي ؛»إذاعة النور «ثم خلفتها، )2(لدائمّبعلبك التي أصبحت مقرها ا
تعتمد يف و ،١٩٩٩عام  وحازت عىل الرتخيص القانوين يف ،١٩٨٨عام َّأيار من ال/مايو

 ،رتوين، بحـيـث يغـطـي الـبـث األريض لبـنـاناإللـكـإرـسـاهلا الـبـث األريض والفـضـائي و
 .)٣( وسوريا،وفلسطني

ـبـارش إرـسـاله  اـلـذي ؛»تلفزـيـون املـنـار«:  مؤسـسـات اـحلـزب اإلعالمـيـةلـكـن أـبـرز
ثم تـدخل الـرئيس اإليـراين السـابق هاشـمي رفسـنجاين لـدى  ،١٩٩١عام األريض يف 

الرئيس السوري السابق حافظ األسد، وطلب منه أن يطلب من احلكومة اللبنانيـة مـنح 
 .٢٠٠٠عام وقد انطلق البث الفضائي يف ، )4(حزب اهللا إنشاء قناة فضائية

                                                           
 ).١٥٦ص  (»حقيقة املقاومة«، و)٣٢١ص  (»شيعة لبنان« )(1
 ). ٣٢٢ص  (»شيعة لبنان« )(2

 .عىل شبكة اإلنرتنت» النور«إلذاعة املوقع الرسمي  )3(
 . ١٥/٥/٢٠٠٨ ،»صحيفة الرشق األوسط« )(4



 

 
 

 
 
  



 


 :يف الداخل اللبناين: ًأوال
 :٢٠٠٠عام االنسحاب اإلرسائييل من جنوب لبنان يف  -١

 حيـث ؛٢٠٠٠عـام قيل الكثري بشأن االنسحاب اإلرسائـييل مـن جنـوب لبنـان يف 
اعترب الكثري االنسحاب انتصارا للحزب، عجزت عن حتقيقه دول عربية أخـرى تفوقـه 

 . يف اإلمكانيات
وال ننكـر دور حـزب اهللا يف ،  الوقت الـذي نفـرح فيـه بتحريـر أرض إسـالميةويف

إحلاق اخلسائر ببعض اجلنود اإلرسائيليني، ومقتل عنارص مـن احلـزب خـالل حمـاربتهم 
  إال أن موضوع االنسحاب حيتاج إىل الوقوف جتاهـه عـدة وقفـات، ووضـعه؛إلرسائيل

كاتب والباحث عـيل حسـني بـاكري، ، وقد ألف ال» سياق األحداث الشمويلمن خالل«
ـوان ـا بعـن ـة : ـحـزب اهللا ـحتـت املجـهـر «كتاـب ـع إرسائـيـل رؤـي ـشـمولية مـغـايرة للعالـقـة ـم

 وعالقتـه ،»حـزب اهللا «التحليـل املجتـزأ يف تنـاول وحتليـل سـرية، حذر فيه من »وإيران
  .)١(بالداخل واخلارج، وأكد عىل رضورة االعتامد عىل السياق الشمويل املتسلسل

ّأن ضجة االنتصار الذي قامت بـالرتويج لـه وسـائل اإلعـالم كافـة «ى باكريوير  ؛ّ
ـا ـان اـهلـدف منـه ـىل اـحلـدث األـهـم:ـك ـة ـع ـة املـسـتوطنات واـحلـدود : وـهـو، التغطـي  محاـي

 . )٢(»اإلرسائيلية من اجلانب اللبناين
التي جاءت  (؛١٩٩٦أن تفامهات نيسان  -يف سياق حتليله الشمويل- ويؤكد باكري

حتـت رعايـة  والتـي متـت ،١٩٩٦ احلـرب بـني إرسائيـل وحـزب اهللا، يف عـام يف أعقاب
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–  
 وبـني ، للحوار املبارش بني ضـباط اجلـيش اإلرسائـييلًا وشكلت إطار،أمريكية وفرنسية

ّ حيث نصت عـىل امتنـاع ؛ قد وفرت األمان لإلرسائيليني؛الضباط السوريني واللبنانيني
 اإلرسائيليـني، وهـو »املـدنيني «ييل، وضـداستعامل احلزب للسالح يف الـداخل اإلرسائـ

 ولكـن بشـكل ، باستثناء بعض اخلروقات من قبل الطـرفني؛األمر الذي التزم به احلزب
 .)١(٢٠٠٠عام ّغري مؤثر إىل أن جاء ال

 نفذت إرسائيل خمططها باالنسحاب من جنـوب لبنـان مـن طـرف ٢٠٠٠عام يف ال
ـه هبــذه الطرواحــد،  ـرون أـن ـون ـي ـن للحــدود وكــان اإلرسائيلـي ـوفري األـم ـة ســيتم ـت يـق

 ويـصـبح الـضـغط اـلـداخيل اللبـنـاين باـجتـاه ـحـزب اهللا ، حـيـث تنقـلـب اآلـيـة؛اإلرسائيلـيـة
 .وسوريا

 لـو كنـت رضـيت بـام «: وننقل هنا ما قاله أول أمني عام للحزب صـبحي الطفـييل
 عرض عـيل هـذا الـذي ،٢٠٠٠عام  لكانت إرسائيل انسحبت قبل ال؛عرض عىل غريي

  .ورفضته  وهو التحرير الذي عرض عيل! وغنينا له، وطربنا،فرحنا به
 ومـن حينهـا ؛١٩٩٦نيسان  والذي كان مقدمة لتفاهم ؛١٩٩٣متوز  تفاهم حصل

وصـل إىل احلـدود ال   لالنسـحاب، ألنـه إذاًايـدرك املتتبـع أن اإلرسائـييل أصـبح جـاهز
إلرسائيليـون  وحـاول ا،يدخل عليه مسلح، والسوري كـان يتهـرب مـن تنفيـذ االتفـاق

 ويسـلموا األرض اللبنانيـة للسـلطة ،بكل الوسائط وعـرب أطـراف كثـريين أن ينسـحبوا
  بـل يف تكبيـده، لكن السـوري كـان يـرى مصـلحته يف عـدم إراحـة اإلرسائـييل،اللبنانية
 منـع السـوري اجلـيش جـزينقرية  وحتى يوم انسحبت إرسائيل من ، من اخلسائرًامزيد
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 .)١(»اد وانسحب اإلرسائييل بعد أن اخذ ضامنات إيرانيةمع هذا ع  لكن،من دخوهلا

 :٢٠٠٦ حرب متوز -٢
 اندلعت احلرب بني حزب اهللا وإرسائيل، عقب قيام احلزب ٢٠٠٦متوز /يف يوليو

ـني، وـقـد تناقـضـت ترصـحيـات اـحلـزب يف حيـنـه ـحـول أـسـباب  ـأرس جـنـديني إرسائيلـي ـب
تعـد لعـدوان عـىل لبنـان يف ومربرات اندالع احلرب، فمـن القـول بـأن إرسائيـل كانـت 

ّ لـكـن أرس اجلـنـديني رسع ،أكـتـوبر ـمـن الـعـام نفـسـه/ أو ترشـيـن األول،ـسـبتمرب/أيـلـول ْ
  .باندالع احلرب

 باملائة أن عملية األرس سـتؤدي ًا ولو واحد؛قيادة احلزب اهللا مل تتوقع إىل القول بأن
 ملـا ؛هـذه النتيجـةسـتقود إىل   ولو علمت أهنا كانـت،السعة وهبذا احلجم إىل حرب هبذه
رضـني ـحلـزب اهللا، ا املع؛ن قـادة الرابـع عرش مـن آذار أ ـبـالقولًامـرور، ًاقامـت هبـا قطعـ
 .زباحل وحرضوا بشن احلرب عىل ،ذهبوا إىل أمريكا

 وأدت إىل خـسـائر ،ًا يوـمـ)٣٣( بـعـد ـمـرور ،أغـسـطس/ آب١٤انتـهـت اـحلـرب يف 
ضـافة إىل خسـائر غـري مبـارشة باإل (، مليـار دوالر)١٣(اقتصادية لبنانية بلغـت حـوايل 

 )٤٠٥٠( باإلضـافة إىل أكثـر مـن ، قتيل لبناين)١٣٠٠(، و )مالية بمليارات الدوالرات
 ـمـن البنـيـة ) %٥٠(ّ أـلـف نـسـمة، وـتـم ـتـدمري أكـثـر ـمـن )٩١٦( وهتـجـري ـحـوايل ،ًاجرـحيـ
 ، والطـرق،ّ فـيام يتعلـق باملنشـآت؛١٩٩٢عـام ّ التي تـم إعامرهـا يف لبنـان منـذ ال؛التحتية

 )٨٦٠(، وً قـتـيال)١٥٧(ـفـيام بـلـغ إـمجـايل ـعـدد الـقـتىل يف اجلاـنـب اإلرساـئـييل ، واجلـسـور
 .ًاجرحي
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ّ أن احلرب قـد توقفـت بموافقـة حـزب اهللا وإرسائيـل -ّكله-لكن األهم من ذلك 

 .)١()١٧٠١(عىل قرار جملس األمن رقم 
 :٢٠٠٨أيار /مايو يف اجتياح احلزب لبريوت -٣
حركـة  « دون بقية التنظيامت واألحزاب، بحجة أنـه؛الحامتالك حزب اهللا للسن إ
جعلـه أقـوى التنظـيامت يف لبنـان، وجعـل  -ًأيضـا-وامتالكه للامل  ؛ إلرسائيل»مقاومة

ـلالـشـيعة أـقـوى الطواـئـف، ا ـر اـلـذي جـع ـوة  اـحلـزبألـم ـتخدام الـق ـورع ـعـن اـس  ال يـت
ب مـن أن سـالحه ّ ملا يدعيه احلـزًا خالف،ّ وخاصة السنة؛يف مواجهة معارضيه والسالح

 !هو فقط للمقاومة، ومحاية لبنان من االعتداءات اإلرسائيلية
ّ اجتاح احلزب بريوت، ووجه سـالحه إىل معارضـيه مـن ٢٠٠٨أيار / مايو٧ففي 
 واستمرت االشتباكات أياما عدة، وتوسعت إىل مناطق أخرى يف جبل لبنـان اللبنانيني،

  .ًاشخص )٦٥(والشامل، مودية بحياة أكثر من 
 »املستقبل« فأحرقت قناة ؛َ واعتدت قوات احلزب عىل بعض مؤسسات معارضيه

 .  التابعتني خلصمه سعد الدين احلريري؛»املستقبل«الفضائية، وصحيفة 
 افتخر احلزب بـام صـنعه -٢٠٠٩أيار /أي يف مايو-ويف الذكرى األوىل لالجتياح 

أيـام املقاومـة من  »يوم جميد «أنهيف بريوت، واعترب أمينه العام حسن نرص اهللا االجتياح ب
ّ أن عدوان احلزب عىل بريوت أخرج لبنان من أزمته السياسـية، وسـهل ًا معترب،يف لبنان

 .)٢(!انتخاب رئيس جديد للبالد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية
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 :عىل املستوى العريب: ًاثاني

 :مساعدة امليلشيات الشيعية يف جرائمها الطائفية يف العراق -١
احلزب بتأييد امليلشيات الشيعية الطائفية يف عدواهنا عىل السنة يف العراق، عـرب قام 

  . ألقي القبض عىل بعضهم يف العراقنتزويدهم باملدربني واخلرباء يف هذا الشأن، والذي
 يف الوقـت ،كام أن احلزب مل يقم بأي إدانة لتحـالف الشـيعة مـع املحتـل األمريكـي

 ًا يـقـول ـصـبحي الطـفـييل منتـقـد!األمريـكـي يف لبـنـاناـلـذي ـيـدعي مقاومـتـه لـلـمرشوع 
  وأحتارب مع،والية الفقيه التي تقودين إىل أن أحتالف مع األمريكان يف العراق« :احلزب

  .)١(»!! هذا األمر ال يقبله عاقل؛األمريكان يف لبنان بقيادة واحدة
 : احلرب عىل غزة-٢

 ٢٠٠٩عـام  وبدايـة ،٢٠٠٨عـام  يف أواخـر ،شكل العدوان اإلرسائـييل عـىل غـزة
للتنديـد بالنظـام  -ومـن ورائـه إيـران- فرصة ملزايـدات احلـزب، فقـد اسـتغلها احلـزب

املرصي، وحث الشعوب املسـلمة لتوجيـه عـدائها إليـه، باعتبـار أن مرص حتـارص قطـاع 
غزة، ومتنع عنـه املسـاعدات، يف الوقـت الـذي مل يقـدم فيـه احلـزب وإيـران لقطـاع غـزة 

من هتمـة إطـالق صـواريخ احلزب تنصل ، فقد والتحريض عىل مرص ،سوى اخلطابات
 ! عىل إرسائيل أثناء العدوان عىل غزة

 : مرص/ خلية حزب اهللا-٣
 ألقت السـلطات املرصيـة القـبض عـىل خليـة للحـزب، اهتمتهـا ؛ويف إطار املزايدة

ت احلـزب تلـك الفرصـة، فـأعلن أن تلـك اخلليـة كانـت ّباإلرضار بـأمن مرص، ومل يفـو
 ! فحصل احلزب عىل شعبية إضافية؛اول إدخال السالح إىل قطاع غزة املحارصحت
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 : مساندة التمرد احلوثي-٤

 املنـدلع يف الـيمن ؛وجهت أصابع االهتام للحزب وإليـران بـدعم التمـرد احلـوثي
 ووالده بـدر الـدين احلـزب يف ، حسني احلوثي: حيث زار زعيام التمرد؛٢٠٠٣عام منذ 
  .ن كذلكإيرا وزارا ،لبنان

وقد أكد الرئيس اليمني عـيل عبـد اهللا صـالح أن التمـرد متولـه مرجعيـات إيرانيـة، 
 وإنام تـدريب عـىل طريقـة مـا يقـوم بـه ؛ًاّ عاديًا ليس تدريباحلوثينيوأن تدريب املقاتلني 

  . يف جنوب لبنانحزب اهللا
 م مـنن ثالثة خرباء متفجرات لبنـانيني، يعتقـد أهنـأكام أكد مصدر عسكري يمني 

 حزب اهللا قتلـوا يف املواجهـات الـدائرة بـني القـوات احلكوميـة واملتمـردين احلـوثيني يف
حمافظة صعدة شاميل البالد، وأن خرباء إعالم وفنيـني لبنـانيني يتبعـون حـزب اهللا قـدموا 

  .)١( والعمل اإلعالمي واإلذاعي،إىل اليمن لتدريب احلوثيني عىل تقنيات التصوير


ـرهم ـم ذـك ـن ـت ـارزة؛وإضــافة إىل ـم ـاووق:  فمــن شخصــيات احلــزب الـب ـل ـق   نبـي
 ،للـحـزبـمـن الرعـيـل األول -، وحمـمـد فـنـيش -مـسـؤول منطـقـة اجلـنـوب يف اـحلـزب-

ـب، ووزـيـر يف حكوـمـة ،وعـضـو جملـسـه الـسـيايس  ، وحمـمـد رـعـد -الـسـنيورةـفـؤاد  وناـئ
فاء للمقاومة، وكان بفرتة من املعروفة بكتلة الو ،رئيس كتلة احلزب يف املجلس النيايب-

 ؛عـبـد الـكـريم عبـيـدومـصـطفى اـلـديراين، ، و-»العـهـد«الـفـرتات رـئـيس حترـيـر جرـيـدة 
  .٢٠٠٤عام اللذين أفرج عنهام يف إطار صفقة لتبادل األرسى مع إرسائيل يف بداية 
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، من أهـم شخصـيات -امللقب باحلاج رضوان- كان عامد مغنية ؛وحتى فرتة قريبة
حلزب، وقائد جناحه العسكري، وقد اغتيل يف حادث تفجري سيارة عن بعد يف دمشـق ا

 .٢٠٠٨فرباير /شباطيف الثاين عرش من 
 والتخريــب يف ،ومغنيــة مســؤول عــن عــدد مــن حــوادث اختطــاف الطــائرات

 ،١٩٨٥سـنة  حماولة اغتيال أمري البالد الراحـل الشـيخ جـابر األمحـد يف :ا منهالكويت،
 . وقتل بعض ركاهبا من الكويتيني،١٩٨٨سنة  الكويتية يف »اجلابرية «واختطاف طائرة

 إال أن الشـيعة املنضـوين ؛األذى الذي تسبب به عامد مغنية للكويتينيمن وبالرغم 
له حفل تأبني، شارك به نواب شيعة حاليون  أقاموا »التحالف اإلسالمي الوطني «حتت

املحسـن   وعبـد، ونـارص رصخـوه، وأمحـد الري، عـدنان عبـد الصـمد:وسابقون، مثل
 واصفة مغنيـة ، دفع احلكومة الكويتية إىل إصدار بيان تدين فيه التأبنيمجال، األمر الذي

ـه ـايب «بأـن ـدماء الشــهداء األ،إرـه ـداه ـب ـت ـي ـاهرة تلوـث ـاء الـط ـربت »برـي ـه، واعـت  أن مقتـل
ّبني إىل القضـاء، لكـن املحكمـة بـرأت أ وأحالـت املسـؤولني عـن التـ،)١(»قصاص رباين«

 .املتهمني الشيعة فيام بعد
  :) آذار٨(تكتل 

 يشـكالن يف الوقـت احلـارض أبـرز أطـراف املعارضـة »حزب اهللا« و»حركة أمل«و
 ،»ر اـلـوطني اـحلـرالتـيـا«: -ًاأيـضـ- ، اـلـذي يـضـم) آذار٨تكـتـل ( : املنـضـوية يف؛اللبنانـيـة

يف مقابـل األغلبيـة ،  برئاسة سليامن فرنجية،»تيار املردة«بزعامة اجلنرال ميشيل عون، و
القـوات « برئاسـة سـعد احلريـري، و،»تيـار املسـتقبل« التي تضم ؛) آذار١٤(أو املواالة 

                                                           
 .٢٠/٢/٢٠٠٨ ،»العربية نت« )1(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 برئاسة رئـيس لبنـان األسـبق أمـني ،»حزب الكتائب« بقيادة سمري جعجع، و،»اللبنانية
 . ّيل، والزعيم الدرزي وليد جنبالطاجلم

 :»حزب اهللا« و»أمل«طريق شيعي ثالث بني 
 مـن احتكـار متثيـل الطائفـة الشـيعية يف لبنـان لسـنوات »أمل « و»حزب اهللا «متكن

  وأطامعهـام اإلقليميـة، وقـام احلـزب،طويلة، وقاما بربط مصري الطائفة بسـوريا وإيـران
ّض توجهاتـه مـن أبنـاء الطائفـة، وشـن يف بمعاداة كـل مـن يـرف -عىل وجه اخلصوص-

وقت من األوقات محلة ضد املرجع الديني الشيعي األعىل يف لبنان حممـد حسـني فضـل 
 . ومرجعيته اإليرانية،خرج يف بعض األحيان عن خط احلزبعندما اهللا، 

وـقـد ـبـرزت يف الـسـنوات املاـضـية مجـلـة ـمـن املواـقـف لشخـصـيات ـشـيعية لبنانـيـة، 
 لقرار الطائفة، وتنتقـد املؤسسـات التـي تـدور يف »أمل« و»حزب اهللا «ترفض احتكارية

لكن هذه املحاوالت ما زالـت حمـدودة ،  بينهامًاثالث ًاطريقفلكهام، وحتاول أن تشق 
 : متواضعة، ونجملها فيام ييل

 :حممد حسن األمني -١
يف أعقاب اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق احلريري، 

 أى بعـض أبنـاء الطائفـة الشـيعية أن سياسـات رم،٢٠٠٥سنة يف 
 غري منسجمة مع مصلحة لبنان، ومع توجـه »أمل « و»حزب اهللا«

 .القوى اللبنانية األخرى
ِّفـفـي الوـقـت اـلـذي وجـهـت فـيـه أـصـابع االـهتـام إىل ـسـوريا  ُ
باغتيال احلريري، وتشكل ما يشبه الـرأي العـام اللبنـاين املطالـب 

 يف صـف سـوريا، األمـر »أمل« و»حزب اهللا«ان، وقف بخروج القوات السورية من لبن
ـذي جـعـل  ـني )٥٠٠(اـل  ـمـن شخصــيات الـشـيعة جيتمـعـون برئاـسـة حمـمـد حـسـن األـم



 

 
 

 
 
  



 

 
 

نيسان من العـام / أبريل٢١، ويعلنون يف -إحدى الشخصيات الدينية الشيعية البارزة-
 .)1(»حزب اهللا« و»أمل« كطريق ثالث بني ؛»اللقاء الشيعي اللبناين «نفسه عن تأسيس

 


 
 :حممد عيل احلسيني -٢
 يف حـزب اهللا، لكنـه ًاعضـو حممـد عـيل احلسـيني كان
ــإيران، ،٢٠٠٠ســـنة  يف غـــادره ــم ـب  وكـــان حينهـــا يف ـق

  .»سياسية بامتياز« -كام يؤكد- واألسباب
بعد خروجـه مـن حـزب اهللا وقد أسس احلسيني 
 : نهاعدة هيئات ومؤسسات، م

ـس اإلســالمي العــريب، يف  -١ يف  ٢٠٠٦ســنة املجـل
، ويؤكد احلسيني بـأن املجلـس متكـن يف بدايـة مدينة صور

ىل مرجعيـة شـيعية عربيـة،  ثم حتـول ا،تأسيسه من تكريس نفسه كمرجعية شيعية لبنانية
                                                           

 . ١٧/٥/٢٠٠٧ ،عىل اإلنرتنت »CNN«موقع  )(1



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 . »نداء اإلسالم« : نرشة اسمها املجلسوتصدر عن
ن يـقـف يف أ ال يمـكـن ألـحـد ، لبـنـاننـحـن ـقـوة ثالـثـة ـشـيعية يف«:  احلـسـينيويـقـول

نـحـن أتيـنـا الـسـتعادة الـقـرار  «،»وأمـثـل ـخـط العروـبـة داـخـل الطائـفـة الـشـيعية، وجهـهـا
 .»الشيعي
 .  مجعية بني هاشم العاملية-٢
  ).خريية إجتامعية ثقافية( مجعية ذوي القربى -٣
  .قناة العروبة الفضائية -٤
ا مجـدت  أهنـ٢٠٠٩أيار /نت يف شهر مايو التي أعل؛سالمية العربيةاملقاومة اإل -٥

ي أٍمستوى عال مـن اجلهوزيـة ملواجهـة  « بعد أن بلغت املقاومة،كل نشاطها العسكري
 . )١(»اعتداء إرسائييل عىل لبنان

 :  عيل األمني-٣
 مفتي صور وجبل عامـل، ،١٩٥٣من مواليد 

ــة الشـــيعية  وأحـــد املعارضـــني للمؤسســـة الدينـي
 واهليئـــات ،)اإلفتـــاء وهيئـــة ،املجلـــس األعـــىل(

ـرب، )أـمـل وـحـزب اهللا(السياـسـية  ـاًامعـت   أن مواقفـه
َّأرضت بسمعة ومكانة ومستقبل الطائفـة الشـيعية «

ـممـا جـعـل ـهـذه  ،» والـعـامل الـعـريب،يف وطنـهـا لبـنـان
 ؛ وبـيـان فـضـائحها،اهليـئـات ال تـصـرب ـعـىل انتقادـهـا

                                                           
 .املوقع الرسمي للحسيني عىل شبكة اإلنرتنت )1(



 

 
 

 
 
  



 
، وظفني بقـوة السـالحوإخراج أوالده واملـ ،فقامت باقتحام مقره ومنزله يف مدينة صور

 »املجلس األعـىل« و»أمل« وما اقرتفته ،عزلهقرار وإزاء ، وإصدار قرار بعزله من منصبه
إن املجلـس الشـيعي لـيس لـه صـالحية  ...«:  جـاء فيـه؛ًا أصدر عيل األمـني بيانـ؛بحقه

 ألن التعـيـني يف منـصـب اإلفـتـاء ـيـتم ـمـن ـخـالل الدوـلـة ؛قانونـيـة ورشعـيـة ـهبـذه األـمـور
 . سم من قبل املؤسسة الدينية بعد اقرتاح اال،نيةاللبنا

 فإن مؤسسة املجلس الشيعي قد انتهت واليتهـا القانونيـة بكـل هيئاهتـا ؛وباملناسبة
 منذ وفاة اإلمام شمس الدين، وقـد امتنعـت اجلهـات املهيمنـة عـىل ،الرشعية والتنفيذية

  .منتخابات منذ ذلك احلني اىل اليوجراء االإاملجلس الشيعي من 
ونحن نشهد هلم بقدرهتم عىل تعطيل اإلنتخابات يف هذه املؤسسـة الدينيـة اهلامـة، 

 وفـرض ،)١( وإغـالق جملـس النـواب،فإن القادر عىل تعطيل انتخابات رئيس اجلمهورية
 هـو قـادر عـىل ؛بقـوة السـالح تراجع احلكومة عن قراراهتا وقوانينها، واجتياح بـريوت

ً أداة وغطـاء لقـوى األمـر -مـع األسـف الشـديد-ت  التـي حتولـ؛تعطيل هـذه املؤسسـة ً
 .)٢(»الواقع

                                                           
، »حركـة أمـل«و» حزب اهللا «:األمني هنا إىل قيام املعارضة اللبنانية، وعىل رأسهاعيل شري ي )1(

، وقيـام رئـيس إلسقاط حكومة فؤاد السـنيورة ؛ًا شهر)١٨(باالعتصام وسط بريوت، ملدة 
جلسـات جملـس يف نفس الوقت نبيه بري بإعاقة انعقاد » حركة أمل«جملس النواب ورئيس 

 املتعـاطف  للرئيس املنتهيـة واليتـه إميـل حلـودًا خلف؛س للجمهورية وانتخاب رئي،النواب
 . واملؤيد حلزب اهللا وأمل

. ٢٠٠٨أيـار /مـايو بعد توقيع اتفـاق الدوحـة يف وقد أوقف الشيعة واملعارضة اعتصامهم
 . الذي تناولناه قبل قليل؛كام أشار األمني فيام بعد إىل اجتياح حزب اهللا لبريوت

  .الرسمي لعيل األمني عىل شبكة اإلنرتنتانظر املوقع  )2(



 

 
 
 
 
 



–  
 :  صبحي الطفييل-٤ 

 ثـم أزاحـه احلـزب عـن ،١٩٨٩عـام ، وأول أمـني لـه يف »حزب اهللا«أحد مؤسيس 
أن الطفـييل  منه عباس املوسـوي، ثـم مـا لبـث ً واختار بدال،١٩٩١عام هذا املنصب يف 

 . ١٩٩٨عام ُفصل من احلزب يف بداية 
 ثـم فصـله إىل أن ،نائب األمني العام للحزب نعيم قاسم اخلالف مع الطفييلوعزا 
ـني اـحلـني واآل «الطـفـييل ـربز ـب ـت ـت ـت ـلـه آراؤه ومواقـفـه الـتـي كاـن ـخـر ـعـرب وـسـائل كاـن

 وطريقة التعامل مع مطالب البقـاع االجتامعيـة واإلنامئيـة، ،اإلعالم، حول أداء املقاومة
  .)١(»...واقفه السياسية وم،وطريقة القيادة يف إدارة احلزب

، وذلـك عنـدما أعلـن »ثـورة اجليـاع«: ـاشتهر صبحي الطفييل بقيادته ملـا يسـمى بـ
 عـىل تـردي األوضـاع االجتامعيـة واالقتصـادية ًا احتجاجـ؛١٩٩٧عـام العصيان املدين 

 وبعض أفراد حزب اهللا يف حوزة عـني ،وحدثت اشتباكات مسلحة بني أنصاره، للشيعة
 ورغم األحكام القضـائية التـي صـدرت ،١٩٩٨كانون الثاين / يناير٣٠ يوم ،بورضاي

 ويقيم معهم كل مخيس جمالس ، يف منزله يستقبل زواره-حتى اآلن- فإنه اليزال ؛بحقه
 .)٢(عزاء حسينية

 بمواقفـه الناقـدة إليـران وسـوريا وحـزب اهللا، ووصـفه -ًاأيضـ- واشتهر الطفييل
ـه أـصـبح حامـيـ  ، ملـنـع أي هـجـامت تـشـن ـضـدهاًا وـضـامن،ل ـحلـدود إرسائـيـًااـحلـزب بأـن

تفامهـات احلـزب مـع إرسائيـل فـيام  واعتـرب أن ، لسياسات سـوريا وإيـرانًا أمينًاوخادم
 وأعـطـى رشعـيـة للمـسـتوطنات ،ّ ـشـكل هناـيـة املقاوـمـة١٩٩٦ـعـرف بتفاـمهـات نيـسـان 

                                                           
 ).١٨٠ص  (» حزب اهللا«نعيم قاسم،  )1(
 .٣/١٠/٢٠٠٤ ،»اجلزيرة نت« )2(



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 

 
 

 مـن -ومـا شـابه ذلـك-ومحاية للحدود اإلرسائيلية، وشطب موضـوع حتريـر فلسـطني 
 .)١( اخلريطة


 ؛وإضافة إىل من تم ذكرهم مـن شخصـيات الشـيعة يف لبنـان يف ثنايـا هـذا البحـث

ــاك ــة فهـن ــول األكاديمـي ــارزة يف احلـق ــرى ـب ــة،شخصـــيات أـخ  ، والسياســـية، والدينـي
  :واإلعالمية، منها

 بصيدا، ١٩٤٢ وأستاذ جامعي، من مواليد ، وكاتب، سيايس: وضاح رشارة-١
 ًالبـنـان جمتمـعـ (»دوـلـة ـحـزب اهللا«: ومؤـلـف كـتـاب ،ـحـزب اهللامنتـقـدي و ـمـن أـكـرب وـهـ
  ).ًاّميإسال

ـــدة : ـطـــالل ـســـلامن-٢  ـصـــحايف، أـســـس جرـي
  .اليز  وال،، وتوىل رئاسة حتريرها»السفري«

 ووزـيـر ، ناـئـب يف جمـلـس الـنـواب: باـسـم الـسـبع-٣
بتـيــار ـضــو ، وع) آذار١٤( وأـحــد اقـطــاب ـقــوى ،ســابق
 .املستقبل
ّ عينه الرئيس السـابق إميـل حلـود :ّ مجيل السيد-٤
 للـعـادة الـتـي ًا خالـفـ؛١٩٩٨ـسـنة  يف ، لألـمـن الـعـامًاـمـدير

 .  هلذا املنصبمارويناقتضت بتويل 
ـه مــع ٢٠٠٥أغســطس /ويف أواخــر آب ـم اعتقاـل  ـت

                                                           
 .٢٣/٧/٢٠٠٤، »اجلزيرة« مع قناة »زيارة خاصة«لطفييل لربنامج مع امقابلة  )1(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 ؛األملاين ديتلف ميلسالدويل  بناء عىل توصية من املحقق ؛سؤولني أمنيني آخرينثالثة م
 . ًاوتم اإلفراج عنه مؤخر،  يف اغتيال احلريريًادورلالعتقاد بأن هلم 

 هـاجر ،١٩٤٦عـام من مواليد  : هاين فحص-٥
 وعنـدما ،١٩٦٣عـام ىل النجف للدراسة يف حوزهتـا يف إ

 محـل رسـائل مـن ١٩٧٨عـام الثورة منعطفهـا يف دخلت 
ىل ـيــارس إ وـمــن اخلميـنــي ،ىل اخلميـنــيإـيــارس عرـفــات 

ىل طهـران بعـد إول طـائرة أورافق عرفات عـىل ، عرفات
 .يام من نجاح الثورةأ

قـام فيهـا أ و،ًايرتدد عىل طهران شـهريفحص وظل 
 وتقلد بعض املناصب يف إيـران، ثـم عـاد ،١٩٨٠عام يف 

 .)١(١٩٨٥عام  إىل لبنان يف
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 . اإللكرتوين»خطط لبنانية« عىل موقع -كام كتبه هو بنفسه-انظر التعريف به  )1(
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مـنــذ ـســنوات مـضــت، ـكــان اـحلــديث ـعــن الـشــيعة أو التـشــيع يف ـســوريا يـثــري 
ثنى عرشيـة يف هـذا البلـد لـيس هلـم وجـود يـذكر، بخـالف  ألن الشيعة اإل؛االستغراب

 فسوريا تشـهد ؛، لكن األمر مل يعد كذلك يف هذه األيام-عىل سبيل املثال-جارهتا لبنان 
 لـنرش التشـيع، يقـوم بـه عـىل وجـه اخلصـوص أفـراد ًامومـ حمًايف الوقت احلـارض نشـاط

 .  والعراق، ولبنان،إيرانومؤسسات من 
ـة أـخـرى ـدان عربـي ـترش يف بـل ـدأ يـن ـد ـب ـيع ـق ـان التـش  ، واألردن، كفلـسـطني؛وإذا ـك

 واملغرب العريب، فإن االختالف يف سوريا هو أن التشيع ينترش فيها بتواطـؤ مـن ،ومرص
اكم، الباحث يف التشيع عن رشعية يظن أنه سيحصل عليها النظام النصريي العلوي احل

  .حلكم هذا البلد املسلم الذي يتبع معظم سكانه مذهب أهل السنة
حكامهـا ونخبهـا، وعـدم » غفلـة « فالتشيع ينترش فيهـا بسـبب؛أما الدول األخرى

 . وعيهم خلطورة التشيع عىل بلداهنم
ّ فالنتيجـة واحـدة، ولعـل أكثـر مـا ؛»غفلة «أو »تواطؤ «ًوسواء انترش التشيع نتيجة

يـسـاعد ـعـىل نرش التـشـيع يف ـسـوريا تـلـك العالـقـات السياـسـية القوـيـة الـتـي جتـمـع ـبـني 
ـوي يف ســوريا، والشــيعي اإل: النظــامني احلــاكمني ـى عرشي يف العـل ـرانثـن ـث إـي ، بحـي

 هذه العالقة وهذا التحـالف لـنرش التشـيع، مسـتغلة سـالح املـال يف بلـد إيراناستغلت 
 .  اقتصادية صعبةًاش أبناؤه ظروفيعي



 

 
 
 
 
 

ثمة مالحظة أخرى يمكن قوهلا فيام يتعلق بنرش التشيع يف سوريا، وهي أن التبشري 
ّبالتشيع االثنى عرشي يف هذا البلـد موجـه إىل السـنة الـذين يشـكلون أكثريـة السـكان، 

ـة كــذلك ـة النصــريية العلوـي ـذ)١(وإىل األقلـي ـويني إىل أصــلهم اـل ي ، بحجــة إعــادة العـل
                                                           

 مـن جممـوع سـكان سـوريا، ونسـبة )%٧١٫٣( بلغت نسبة السـنة م،١٩٥٦سنة حصاء يف إ )١(
 .)%٠٫٤(، والشيعة االثنى عرشية )%١٠٫٨(العلويني 
ال يوجـد إحصـاء رسـمي حـديث يف سـوريا يبـني االنـتامءات املذهبيـة للسـكان، أما اآلن ف

ـي  ـب ـمـن مرـجـع آلـخـر، فـه ـاوت النـس ـب )%١١( للـسـنة، و)%٧٥(وتتـف ـويني بحـس  للعـل
 ، للـسـنة)%٦٧(، و)٢٩ص (، ١٩٩٤ـعـام ، الـصـادر يف »أطـلـس معلوـمـات الـعـامل الـعـريب«
، الصـادرة »موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية يف العـامل العـريب« للعلويني يف )%١٢(و

 .)٢٨٥ص (، ١٩٩٠عام يف 
اخللفيـة الدينيـة والطائفيـة «: ويف دراسة للكاتب والباحـث السـوري نبيـل شـبيب، بعنـوان

، )٣/١٠/٢٠٠٤( بتـاريخ »اجلزيـرة نـت« نرشت عـىل موقـع »وضع السيايس يف سـوريالل
وحاولت التوفيق بني األرقام التقديرية من مصادرها العربية والغربيـة املتـوفرة عـن سـكان 

 : يبني شبيب أن االنتامء املذهبي والطائفي لسكان سوريا هو عىل النحو التايل؛سوريا
 ـمـن الـسـنّة )%١( وأـقـل ـمـن ،)األـكـراد( ـمـن الـسـنّة )%٨( و،)الـعـرب( ـمـن الـسـنة )%٧٠(
 ).الرشكس(
 ). العرب، وسواهم( من الشيعة )%١(
  ).العرب( من العلويني )%٩ إىل ٨(
 ). العرب( من الدروز )%٣ إىل ٢(
 ). العرب األرثوذكس يف الدرجة األوىل( من املسيحيني )%٨(

 .عيلية، ومنها عدة آالف من اليهود كاليزيدية، واإلسام؛ من أقليات أخرى)%١(أقل من 
ًوأيا   فإن السنة يف سـوريا أكثريـة، وبحـدود ثالثـة أربـاع السـكان،؛ كان التفاوت يف النسبّ

 

= 



–  



 

 
 

 
 
  



 
 .  إعادة الفرع إىل األصل:ينحدرون منه، وهو األصل الشيعي، أي


 ومنهـا سـوريا بعيـدة عـن التشـيع، فدمشـق عاصـمة األمـويني ؛ظلت بـالد الشـام

ُوالشام مل يكن يتصور أن يرى فيها وجود شيعي، وحتى عندما سقطت الدولة األموية، 
 يف سـوريا إىل أن ًاالـوعي السـني متجـذرم ظل ٧٥٠/هـ١٣٢سنة وخلفتها العباسية يف 

 :قامت دولتان شيعيتان، كان هلام األثر يف نرش التشيع يف سوريا
u وتوصـف بأهنـا دولـة شـيعية غـري مغاليـة، وقـد قامـت يف :الدولة احلمدانيـة 

م إىل أن تقاسـم أراضـيها ١٠٠٤-٩٠٥/هــ٣٩٤-٢٩٣ املوصل وحلـب خـالل الفـرتة
 .)١( واملروانيون،يليون والعق، والبوهييون،العبيديون
u صـاحبة املـذهب الشـيعي اإلسـامعييل، وقـد امتـد :الدولة العبيدية الفاطميـة 

  وـشــمل حكمـهــا م،١١٧١/ ـهـــ٥٦٧ـســنة م إىل ٩٠٩/ ـهـــ٢٩٧ـســنة حكمـهــا ـمــن 
 والـيمن، إىل أن قىض عليهـا ، واحلجـاز، واملغرب العريب، مرص-إضافة إىل بالد الشام-

 .)٢(صالح الدين األيويب
ولة العبيدية كانت متعصبة ملذهبها، وسعت إىل نرشه بكل ما أوتيت من قـوة، والد

 . وآذت أهل السنة من سكان هذه البالد يف سبيل ذلك
التشيع يف سوريا والشـام، وقامـت نام  ؛ويف ظل العبيديني الفاطميني، واحلمدانيني

                                                           
 ،وليس كام صار يدعي املقربون مـن السـلطة مـن أهنـم أقليـة غـري منسـجمة وغـري مرتابطـة =

 !! فقط)%٤٥(وتبلغ نسبتهم 
  .)٢٢٣-٢٢٢ص ( دار النفائس، ، إصدار»ّموسوعة األديان امليرسة« )(١
  .)٣٨٧-٣٨٥ص (املصدر السابق  )(٢



 

 
 
 
 
 



–  
لـدول بقـي يف ظلهام بعض اإلمارات والدويالت الشيعية الصغرية، وبعد سقوط هـذه ا

 . يف سوريا بؤر هنا وهناك، وجتمعات بسيطة يف بعض القرى الصغريةلشيعةل
ـب اإلحصــائيات الرـسـمية يف  ـإن نـسـبة الـشـيعة إىل ـعـدد م،١٩٥٣ـسـنة  وبحـس  ـف

حيـث ؛ م١٩٥٦سـنة  وتكـررت هـذه النسـبة يف إحصـاء ،)١()%٠٫٤(السكان مل تتجاوز 
صـل ثالثـة ماليـني ونصـف  ألـف شـخص، مـن أ)١٥(بلغ عدد الشيعة االثنى عرشيـة 

 .)٢(، هم إمجايل سكان سوريا يف ذلك العامًشخص تقريبا


 التي تنتمي إليها القيادة السورية احلالية، فرقـة انقسـمت عـن ؛النصريية أو العلوية
ـبرصي النـمـرييتالـشـيعة، و ـن نصــري اـل ـب إىل أيب ـشـعيب حمـمـد ـب ــ٢٧٠ت (، نتـس / ـه
ى ابـن نصـري أنـه البـاب إىل اإلمـام احلـادي عرش عنـد الشـيعة االثنـى ّ وقد ادع،)م٨٧٣

، ووارث علمه، واحلجـة واملرجـع للشـيعة مـن بعـده، لكـن )احلسن العسكري(عرشية 
 .الشيعة مل تقر له هبذه الصفة، فانفصل عنهم

، وأوصـلوه إىل مرتبـة ًا كبـريًاّ غلوتوقد غاىل النصرييون يف عيل بن أيب طالب 
، ثم صارت هلم عقائـد وأفكـار خاصـة ختتلـف عـن عقائـد الشـيعة )٣(األلوهيةالربوبية و

 .ثنى عرشيةاإل
                                                           

 .)١٧ص  (»البعث الشيعي يف سورية« )(١
 .)٤٩ص (حممد املبارك، . ، د» املجتمع السوريتركيب« )٢(
ـة النصــريية )(٣ ـن فرـق ـد ـع ـر املزـي ـذاهب واألحــزاب «: انـظ ـان واـمل ـيرسة يف األدـي املوســوعة اـمل

-٣٩٣ ص ،املجلـد األول( ،دوة العامليـة للشـباب اإلسـالمي، الصادرة عـن النـ»املعارصة
 .)٢٨٦-٢٦٩ص  (»موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية يف العامل العريب«، و)٣٩٩



 

 
 

 
 
  



 
 وهو العـام الـذي م،١٩٦٣سنة بدأ النصرييون يستولون عىل احلكم يف سوريا منذ 

 واستلم مقاليد احلكم يف سـوريا، إذ كـان عـدد ،قام فيه حزب البعث بانقالب عسكري
 وحـافظ األسـد، ،صـالح جديـد: ريية، وأبـرزهممن قادة االنقـالب مـن الطائفـة النصـ

 . وكانوا قد تولوا قبل ذلك مناصب مهمة يف الدولة واحلزب
 فقد أصبح احلاكم الفعيل لسوريا، واألمني العام املساعد حلـزب ؛أما صالح جديد

 عنـدما انقلـب هـو وآخـرون عـىل الـرئيس أمـني م،١٩٦٦فرباير سـنة /شباط البعث يف
 عنـدما قـام ١٩٧٠نـوفمرب سـنة /ترشيـن الثـاين  حتـى)١( احلكـموبقي جديـد يف احلافظ،

أغسـطس سـنة /آب  واعتقاله، ثم سـجنه حتـى وفاتـه يف،حافظ األسد باالنقالب عليه
  .م١٩٩٣

          


 الدولة مع قدوم ّوتعمق حكم النصرييني العلويني لسوريا، وسيطرهتم عىل أجهزة
واستمر ذلك بعد تويل ابنه بشار احلكم عقب وفـاة والـده ، ١٩٧٠سنة حافظ األسد يف 

 .م٢٠٠٠سنة يف 
                                                           

 نور الدين األتايس، وهـو سـني مـن محـص، حتـى )١٩٦٦(كان رئيس الدولة بعد انقالب  )١(
 .، لكن بسلطات حمدودة١٩٧٠سنة 



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 ،»ّكفـار «ثنى عرشية كانوا ينظـرون إىل النصـريية عـىل أهنـم والثابت أن الشيعة اإل
 . وال يعتربوهنم شيعة،)٢(»وهراطقة «،)١( »دائرة اإليامن الصحيح «وخارج

 وإن كانـت أصـوهلا شـيعية، وقـد بـرز اجتـاه يف ؛ فهـم فرقـة مسـتقلة؛لويـونأما الع
 الـذين ؛أوساط هذه الفرقة التي تعيش العزلة واالنغالق، بـالتقرب مـن االثنـى عرشيـة

  فـإن هـذا االجتـاه هـدف إىل؛يشكلون أغلبية الشيعة يف العامل، وعـىل حـد تعبـري الـبعض
الرشعية يف املجتمـع السـني اإلسـالمي الكبـري،  من ًاحماولة إكساء العقائد العلوية قدر«

 . )٣(»عرب رشحها بمفاهيم ومصطلحات شيعية جعفرية
 الشيخ العلوي عبـد الـرمحن :ن تبنى هذا االجتاهّكان مم

ـني ؛ )م١٩٨٢-١٩٠٣( ّاخلــري ـد ـب ـذي حــاول كرس اجللـي اـل
 عـىل ًا، وكـان حريصـ) واالثنى عرشية،النصريية(الطائفتني 

ويـة واسـتمرارها عـرب ضـخ الـدم الشـيعي بقاء الطائفـة العل
، كـام الكثـريين ًاّفيها، وحاول أن يمدها بأسباب البقاء نظري

 مثل أستاذه الشيخ سـليامن األمحـد، وإن كـان ذلـك ال ؛قبله

                                                           
 .)٢١ص  (»ةالبعث الشيعي يف سوري« )(١

ـال  )٢( ـي»Heretic - هرطقــة«، وكلمــة )١٤١ص  (»الشــيعة يف العــامل«فرنســوا توـي  : تعـن
تـغـري يف عقـيـدة أو «:  أن اهلرطـقـةنرتـنـت ـعـىل اإل»موـسـوعة ويكيبـيـديا«الزندـقـة، وـجـاء يف 

 أو إنكـار ، وخاصـة الـدين، بإدخـال معتقـدات جديـدة عليهـا؛منظومة معتقـدات مسـتقرة
 بام جيعلها بعد التغري غري متوافقة مع املعتقـد املبـدئي الـذي نشـأت فيـه ؛أجزاء أساسية منها

 .»هذه اهلرطقة
 . )٢١ص ( »البعث الشيعي يف سورية« )(٣



 

 
 

 
 
  



 

       

 . )١(ِّيعني أن هذه التصورات اجلديدة مل تؤد إىل إعادة قسم من الطائفة إىل أصلها الشيعي
عمليـة التشـيع  «أن ما ذهبت إليـه دراسـة »يف سورياالبعث الشيعي  «َويعترب كتاب

ّالصادرة عن املجلس الوطني للحقيقة، من أن عبد الرمحن اخلري هو أول مـن  »يف سوريا
، ًا لـيس دقيقـ، عرب نرش التشيع يف طائفته العلوية النصـريية؛بدأ حركة التشييع يف سورية

صالحية يف وسط فرقته كان صاحب حركة إ -»البعث الشيعي«بحسب كتاب - ّفاخلري
 . )٢(ّالنصريية تتوسل بأصوهلا الشيعية لفك عزلتها

، ١٩٧٠سنة ومع تويل العلوي النصريي حافظ األسد مقاليد السلطة يف سوريا يف 
تسارعت وترية التقارب بني النصـريية واالثنـى عرشيـة، أو بـاألحرى اعتبـار النصـريية 

 عـدة إجـراءات هتـدف إىل تقبـل العلـويني  عهده باختاذسداألوبدأ حافظ  «،فرقة شيعية
ـف الـشـيعية االثـنـى عرشـيـة، ـممـا أدى إىل اـعـرتاض الكـثـري ـمـن  ّبـصـفتهم إـحـدى الطواـئ

ـرئيس  ـام اـل ـني ـعـىل قـي ـه(البعثـي ـامين) وإخوـت ـذ التوجــه العـل  واالنخــراط يف اجلــدل ،بنـب
العقائدي من خالل سعي القيادة السياسـية للحصـول عـىل فتـاوى مـن مراجـع عراقيـة 

ية ولبنانية بأن الطائفة العلويـة يرانإو
 .هي طائفة مسلمة

وتزامن ذلك مع توجـه الـدعم 
ـب  الرـسـمي ـلـنرش العدـيـد ـمـن الكـت

ّ وتصـب يف ،التي تؤيـد هـذا املنحـى

                                                           
 .)٢١ص ( »البعث الشيعي يف سورية« )(١
  .املصدر السابق )(٢



 

 
 
 
 
 



–  
املسـلمون « نرش مؤلفات منري الرشيف :صالح الطائفة النصريية ومعتقداهتا، ومن ذلك

، وعبـد »تـاريخ العلـويني«الطويـل ، وحممد أمني غالب » العلويون من هم؟ وأين هم؟
، وهاشـم عـثامن »العلـويني عقيـدتنا وواقعنـا نحـن املسـلمني اجلعفـريني«ّالرمحن اخلـري 

 .»العلويون بني األسطورة واحلقيقة«
وتزامن ذلك مع إصدار قائمة ممنوعات من كتب الرتاث اإلسالمي التـي تناولـت 

 . )١(» الرسميةمعتقدات طوائف بالد الشام من منظور خمالف للوجهة
ثمة سبب رئييس كان يدفع حافظ األسد للحصول عـىل فتـاوى شـيوخ الشـيعة يف 

 يـتلخص يف وجـود مـادة يف الدسـتور ، باعتبار العلويني طائفة مـن الشـيعةإيرانلبنان و
 وتنص عىل أن رئـيس اجلمهوريـة جيـب أن ؛ حاول األسد حذفها لكنه مل يفلح؛السوري

ي يعنـي أن حـافظ األسـد ال ينطبـق عليـه الرشط الدسـتوري ، األمـر الـذ)٢(ًيكون مسلام
 .)٣( وال عند الشيعة،لتويل الرئاسة، ألن العلويني ال يعتربون مسلمني ال عند السنة

 ،١٩٧٣يوليـو /متوز  فأصدر له يف،)٤(رسعان ما احتاج األسد إىل موسى الصدر«و
                                                           

 .)٤٩٦ص  (»اجليش والسياسة يف سورية« )(١
 وأن ،»ديـن رئـيس اجلمهوريـة اإلسـالم«ىل أن تنص املادة الثالثة من الدسـتور السـوري عـ )٢(

  وـهـذه اـملـادة ـمـن الدـسـتور مل يـسـتطع األـسـد،»الفـقـه اإلـسـالمي مـصـدر رـئـييس للترشـيـع«
سـنة إلغاءها بسبب املظاهرات الصاخبة التي انفجرت يف سـوريا ضـد إلغـاء هـذه املـادة يف 

 ). ٢٨٣ص  (»املجموعات العرقية واملذهبية« ).١٩٧٣
 .)٢٢ص  (»عيالبعث الشي« )(٣
 من أصل لبناين، ومؤسس كيان الشيعة احلديث يف لبنان، وكان عـىل صـلة إيراينرجل دين  )(٤

  راجـعم،١٩٧٨أغسـطس سـنة /قوية بحافظ األسد، اختفى خـالل زيـارة إىل ليبيـا يف آب
 . من هذا الكتاب ملزيد من التوسع»شيعة لبنان«فصل 



 

 
 

 
 
  



 

 
 

مهـام كانـت قـوة أو «و، )١(»فتوى تقول بأن العلويني مسـلمون، وهـم طائفـة مـن الشـيعة
ّبـرز ألول مـرة ) شـيعي( أن مصـطلح ّ إال؛ضعف أثر هذه الفتوى عىل الشارع السوري

 . )٢(»يف املجال السيايس السوري، وطرق أسامع السوريني هبذه الفتوى
وثمة اعتقاد بأن املرجع الشيعي العراقـي حسـن مهـدي 

سبق موسى الصدر يف إصـدار ، )١٩٨٠-١٩٣٥( الشريازي
م ١٩٧٣فرباير /شباط إذ كان حسن قد أفتى يف ؛فتوىهذه ال

 .بأن العلويني والشيعة كلمتان مرتادفتان
 ـمـن أـصـل ،وحـسـن الـشـريازي ـهـو رـجـل دـيـن عراـقـي

 وقد ،)٣(، وشقيق املرجع الشيعي حممد مهدي الشريازيإيراين
انتقل حسن إىل سوريا بعد أن اعتقل عـدة مـرات يف العـراق، 

ـه يف اســتعاد ـرة أخـي ـرع الشــيعي ومحــل فـك ـوي النصــريي(ة الـف ـذهب األم ) العـل إىل اـمل
 يف تأسيس تيار للتشـيع ًاّ رئيسيًا، ولعب حسن الشريازي دور)اجلعفري االثنى عرشي(

 يف  حسنيف أوساط الطائفة العلوية النصريية يف سوريا، بتوجيه من أخيه، وحتى اغتيال
 . لبنان

 توصـل حسـن والعلـويني ؛وبعد زيارات ولقاءات مع شيوخ العلويني ووجهائهم
إىل أن العلويني هم شيعة ينتمون إىل عيل بن أيب طالـب بالواليـة، وبعضـهم ينتمـي إليـه 

                                                           
 .)٢٣-٢٢ص  (»البعث الشيعي« )(١
 . )٢٣ص ( السابقاملصدر  )(٢

املوـسـوعة «مؤـسـس ـمـا ـعـرف بالتـيـار الـشـريازي، راـجـع اـجلـزء الـثـاين ـمـن ـهـذه السلـسـلة،  )٣(
 .)٤٣ص () التجمعات الشيعية يف اجلزيرة العربية (»الشاملة للفرق املعارصة يف العامل



 

 
 
 
 
 



–  
ـان ـان مرتادفـت ـويني والـشـيعة كلمـت ـب، كـسـائر الـشـيعة، وأن العـل ـة والنـس  مـثـل ،بالوالـي

هو علـوي العقيـدة، وكـل علـوي هـو شـيعي  واجلعفرية، فكل شيعي ،اإلمامية: كلمتي
 . املذهب

للبيان الذي وقع عليه أكثر من  حسن الشريازي هذه الفتوى يف تقديموقد جاءت 
ّ وبينـوا فيـه عقيـدهتم، وصـدر حتـت ، مـن الطائفـة العلويـةً ومثقفـاًا ووجيهًا شيخ)٧٠(

 . )١(»العلويون شيعة أهل البيت «:عنوان
 يـصـل إىل مـسـتوى حـجـم وزعاـمـة موـسـى لـكـن حـجـم حـسـن الـشـريازي مل يـكـن

 )٢(ّالصدر، ومل يكن يف موقع مرجعية دينية متكنه من الفتوى، هلذا مل يكـن ملـا قالـه صـدى
 . واسع مقارنة بفتوى موسى الصدر


 بجـوار مقـام ،ّيف السبعينيات من القرن املايض أقام حسن الشريازي يف قريـة سـنية
ال غري معروف بشكل واسع يف ذلك الوقت، هو مقام السيدة زينب بنت عـيل كان ال يز

 الذي أصبح فـيام بعـد مـن أشـهر مقامـات ومـزارات الشـيعة، وأسـس ؛)٣(بن أيب طالبا
ـنة حـسـن يف  ـض املصــادر  (١٩٧٥ـس ـة ) ١٩٧٦ و،١٩٧٤ و،١٩٧٣يف بـع ـحـوزة علمـي

                                                           
، الفصـل الثالـث )٢٠٠٥(، طبعة مكتبـة الرضـوان، »وجاء دور املجوس«عبد اهللا الغريب  )١(

 وهذا الفصل الذي يتنـاول تقـارب الشـيعة االثنـى عرشيـة ،)٤٢٦ص ( الباب الثالث، من
ـويني النصــرييني ـع العـل ـارشة ؛ـم ـة الـع ـن الطبـع ـف ـم ـي حــذفها املؤـل ـن الفصــول الـت ـو ـم  ـه

حممـد (من الكتـاب، والتـي صـدرت عـن دار اجلابيـة يف لنـدن باسـمه الرصيـح ) الرشعية(
 .م٢٠٠٨عام يف ) رسور زين العابدين

 .)٢٣ص  (»البعث الشيعي« )(٢
 . منهايقع املقام يف جنوب رشق دمشق، عىل بعد سبعة كيلومرتات )٣(



 

 
 

 
 
  



 
ول حـوزة للتعلـيم الـديني وهـي أ ،»احلوزة العلميـة الزينبيـة «للتعليم الديني، عرفت بـ
 . )١(العايل للشيعة يف سوريا

         





كان الشريازي يرى أن سوريا بوابة إىل العامل العريب، وإىل العامل بأرسه، وجرس بني  
ًالعاملني العريب واإلسالمي، فاستثمر هذا املوقع، وصار يـدرس يف احلـوزة طالبـا  شـيعة ّ

 وأفغانسـتان، ، وباكسـتان، وأفريقيا، وسوريا، والعراق،اخلليج العريب ودول ،من لبنان
 إذ ؛ للشـيعة ولعلامئهـمًاورأى الشريازي ومعه الشيعة أن يـوم افتتـاح احلـوزة كـان فتحـ

 ، ولبنـان،استطاعوا االنفتاح عىل العامل، فعرب هذه احلوزة أنشئت حـوزات يف السـعودية
ـ ـامء يـق ـن العـل ـار ـم ـاد تـي ـا، وإـجي ـدن التتبشــريوم بوأفريقـي ـف اـمل ـيعي يف خمتـل ـديني الـش  اـل

 .  ومع األيام أصبحت املنطقة ذات طابع شيعي بروادها ومتاجرها،)٢(السورية

                                                           
 .)٢٣ص  (»البعث الشيعي« )(١
 .)٢٤ص  (املصدر السابق )(٢



 

 
 
 
 
 



–  

      


 
ورأى حسن الشريازي يف إنشاء مثل هذه احلوزة يف سوريا، ويف عاصمتها دمشق، 

 ً وإحيـاء ملـذهب الشـيعة يف،)١(» والتاريخ املايض،األموي للتاريخ ًاوجرب «،ًاّ إضافيًانرص
 . الذين اعتربهم أعداء أهل البيت؛عاصمة األمويني

وتزامن ذلك مع قيام األجهزة الرسمية باستقدام رجال دين شيعة من لبنان، مـن «
أجل الوعظ يف القرى العلوية السورية، وإرسال جمموعة مـن الشـباب العلـويني لتلقـي 

 .)٢(»إيران مؤسسات دينية يف التعليم يف
 يف التبشـري الشـيعي يف سـورية وجوارهـا منـذ ًا خطريًامارست احلوزة الزينبية دور

ّوقت مبكر، لكن الشريازي من خالل احلوزة وجه جهده التبشريي بالدرجة األساسـية 
 وليس إىل الداخل السوري السني، وبالتأكيد فإن ذلك ال ؛إىل الداخل السوري العلوي

ود إىل حسن نواياه جتاه سوريا وأهل السنة فيها، إنام كان الوضع يف املجتمع السـوري يع
املمنهـجـة للـجـيش  »العلوـنـة «ّ فـقـد تزاـيـدت نقـمـة األكثرـيـة الـسـنية بـسـبب؛ـهـو الـسـبب

                                                           
 .)٢٤ص  (»البعث الشيعي« )(١
 .)٥٠١ص  (»اجليش والسياسة يف سورية« )(٢



 

 
 

 
 
  



 
 ٨ واحلزب التي مارسها حافظ األسد ورفاقه منذ استيالء حزب البعث عىل السـلطة يف

 .)١(١٩٦٣مارس سنة /آذار
وقت الذي كان حافظ األسد يعيل فيه من شأن طائفته العلوية، وهيمش أهل ويف ال

 ممثلة بفتوى موسى الصدر عن العلوية والشيعة، ،ّقدم الشيعة مساندهتم لألسد «؛السنة
مـانع مـن أي نشـاط تبشـريي  -يف ذلـك الوقـت- وال يبدو أنه كان لدى حـافظ األسـد

 لرتسيخ موقعـه يف الرئاسـة، ؛فة العلويةشيعي، يف ظرف كان يدافع فيه عن شيعية الطائ
بمساعدة الطائفـة العلويـة  -ولكن عىل نحو أقل أمهية- وكان يأمل يف الوقت نفسه ربام

 . )٢(»بإخراجها من عزلتها العقدية االجتامعية
يف دمشـق إىل  »احلـوزة الزينبيـة « فقد دفعه نجاحه يف تأسـيس؛أما حسن الشريازي

 ؛»اإلمـام جعفـر الصـادق « يف مسـجدًاالعلـويني، وحتديـدإنشاء حوزة أخرى يف مناطق 
 يف ١٩٥٠سـنة ّ التي أسسها عبد الـرمحن اخلـري يف ؛»اجلمعية اجلعفرية «الذي يقع يف مقر

وأراد مـن  ،»حوزة اإلمـام الصـادق «:مدينة الالذقية الساحلية، وأطلق عىل احلوزة اسم
ىل أسـاس أن خرجيـي هـذه خالهلا أن تكـون قاعـدة تبشـريية يف السـاحل السـوري، وعـ

 . احلوزة ينتقلون إىل احلوزة الزينبية إلكامل دراستهم
عدة سنوات، لكن الشريازي عدل عن الفكرة، ويبـدو  »حوزة الصادق «استمرت

 لدراسة واعتناق ًاّأهنا مل تكن جمدية كام كان يأمل، فالعلويون النصرييون هلم هيبوا أفواج
 .)٣(املذهب االثنى عرشي

                                                           
  .)٢٤ص ( »البعث الشيعي يف سورية« )(١
 . )٢٥ص (بق املصدر السا )(٢
 .)٤٣ص ( املصدر السابق )(٣



 - ١٠٤ - 

 
 


























 



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 عدد من املبرشين، وعدد من الدعوات -وتزامن معه-الشريازي نشاط سبق د وق
 :ارة إىل أمهها عىل النحو التايل وخاصة من لبنان، يمكن اإلش؛التبشريية
  وهــو مرجــع شــيعي لبنــاين،:حمســن األمــني -١

  .»أعيان الشيعة «وصاحب كتاب
ّقدم إىل سوريا يف العرشينيات من القرن املايض، وركز  ِ

ـة املوجــودة ج ـى عرشـي ـة الشــيعية االثـن ـوده ـعـىل األقلـي -ـه
ـذاك ـدى -آـن  يف ســوريا، وحــاول أن يصــحح بعــض مــا ـل

 رضب الرؤوس بالسيوف، لكنه : مثل،الشيعة من منكرات
 . وصل إىل حد تكفريه؛ من شيوخ الشيعةًاواجه هجوم

يف دمشـق، وقـد  »احلرضة الزينبيـة « ودفـن يفم،١٩٥٢سـنة تويف حمسن األمـني يف 
 له، فقـد ًتكريام »حي األمني «طلق اسمه عىل أحد األحياء التارخيية التي يقطنها الشيعةُأ

 -ما تزال قائمة إىل اليوم- ومؤسس أول مدرسة شيعية يف سوريا ،اعتربوه حميي الطائفة
 .)١(»املدرسة املحسنية «هي

ّ وقـد سـبق القـول بـأن اخلـري كـان هـو :ّالشيخ العلوي عبد الرمحن اخلـري -٢
 لفـك ؛جمموعة من شيوخ العلويني يسعون إىل تقريب العلويني من التيار العام للشيعةو

ّ، وقـد قـام اخلـري )إعادة الفرع العلوي إىل األصل الشـيعي( :عزلة العلويني، حتت شعار
يف مدينـة » اجلمعية اخلريية اإلسالمية اجلعفريـة «بإنشاء املساجد واحلسينيات، وتأسيس

والتي ستكون قاعدة فيام بعد للنشاط الشيعي اجلديد يف الطائفـة «؛ ١٩٥٠سنة الالذقية 

                                                           
 .)١٨-١٧ص  (»البعث الشيعي« )(١



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 .)١(» وما بعده،يف عهد حافظ األسد
يف إقامـة جـامع وحسـينية اإلمـام عـيل بـن أيب اخلري وبعد انتقاله إىل دمشق، شارك 

 . األمني طالب يف حي
 نقد تاريخ العلـويني«:  تدل عناوينها عىل منهجه، منها،وصدرت للخري عدة كتب

قصـة «، و» وبعـض األشـهر،حتفة املؤمن يف فضل يـوم اجلمعـة«، و»أمني الطويل ملحمد
، »قضاء أمري املؤمنني للشيخ حسـني الشـفائي رشح وتعليـق«، و»دينية التقريب أبحاث

يقظـة «، و»والصـيام وفـق املـذهب اجلعفـري الصالة«، و»البيت العلويون شيعة أهل«و
 .)٢( »املسلمني العلويني

 وهو مرجع شـيعي :اد مغنيةحممد جو-٣
ـويني  ـد العـل ـام عـن ـس االـجتـاه الـع ـدأ يلـم ـاين، ـب لبـن
باالقرتاب من الشيعة االثنـى عرشيـة، فـزار جبـل 

ليطلع عن كثب ؛ م١٩٦١سنة العلويني يف سوريا 
 .)٣(عىل هذا التحول

 وهـو مرجـع : حممد حسني فضل اهللا-٤
شيعي لبناين، بـدأ يعمـل يف سـوريا منـذ منتصـف 

سنة ّ حيث كان يرتدد عىل دمشق منذ ؛السبعينيات

                                                           
 .)٣٩ص ( »البعث الشيعي« )(١

 .نرتنت عىل شبكة اإل»املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية«موقع  )٢(
  .)٤٠-٣٩ص ( »البعث الشيعي« )(٣



 

 
 

 
 
  



 
 .)١(إلدارة بعض اجللسات الثقافية، وذلك قبل تأسيسه حلوزة املرتىض، ١٩٧٥

وهكـذا كنـت ألتقـي مـن خـالل هـذه النـدوات  «:يقول فضل اهللا عن هذه املرحلة
ّ من خمتلف طبقات العمر، ويف الوقت نفسه كنت أطـل ؛ ومن النساء،بكثري من الشباب

ّموقع من املواقع يف األوساط الدينيـة يف دمشـق، وكانـت لـدي الكثـري مـن عىل أكثر من 
الصداقات مع العلامء املسلمني، ويف مقدمتهم املفتي العام للجمهورية السـورية الشـيخ 
أمحد كفتارو، كام كنت ألتقي بني وقت وآخر يف بعض املحارضات التي ألقيها مع احتـاد 

 أو من العـراقيني الـذين ، سواء كانوا من سوريا؛عنيّ ومع املثقفني املتنو،ّالكتاب العرب
ـهـاجروا إىل ـسـوريا أـيـام النـظـام الـطـاغي، واـلـذين ـكـانوا يملـكـون التـنـوع يف التـيـارات 

 حيـث ؛ّ وكـانوا ينفتحـون عـيل،واالجتاهات السياسية والفكريـة، وكنـت أنفـتح علـيهم
 احلـوزات العلميـة، ّ، والتـي اتسـعت لكثـري مـن)ع( التقيت هبم يف منطقة السيدة زينـب

ُوقد طلب مني أن أؤسس حوزة علمية دينية فقهية تنفتح عىل العرص يف بـرامج جديـدة 
 ). ع( يف منطقة السيدة زينب

 كانت غالبيتهم مـن العـراقيني، ،وهكذا انتمى إىل هذه احلوزة جمموعة من الشباب
، -ًاأيضـ-اخلليجيـة  و، واهلنديـة، واألفغانيـة،وغري العراقيني من اجلنسيات الباكسـتانية

 حـوزة يف املسـتوى العـايل ملـا -ًاأيضـ-وانطلقنا يف هذا املجال، ويف هـذا املنـاخ أسسـت 
يـسـمى يف اـحلـوزات الدينـيـة باـلـدرس اـخلـارج، وـهـو يمـثـل الدراـسـات العالـيـة لـلـذين 

 . يتحركون يف خط االجتهاد
                                                           

مـع فضـائية  ، احللقـة الثالثـة مـن مقابلـة»بينـات« نرتنـت لفضـل اهللا عـىل اإلاملوقع الرسمي )١(
»NBN«عىل الرابط ،: 

http://arabic.bayynat. org.lb/nachatat/nbn٢٥٠٤٢٠٠٤.htm 

http://arabic.bayynat


 

 
 
 
 
 



–  
لنـاس الـذين  السـتقبال اًا مرجعيـًاوهكذا افتتحنا إىل جانب احلوزة العلميـة مكتبـ

ـاءات املتنوـعـة، أو ـمـن أـجـل  ـأتون ـمـن أـجـل حاـجـاهتم اإلنـسـانية، أو ـمـن أـجـل اللـق ـي
 . االستفتاءات الرشعية

وهكذا تطور هذا املكتب، وال سيام بعد أن انطلقت إللقاء حمارضة أسبوعية يف كل 
  .» حيرضها الشباب املتنوع من كافة األقطار،مساء سبت

 بالرئيس السوري حافظ األسد عالقة جيدة منذ أول ويؤكد فضل اهللا أنه قد مجعته
وأن األسد كان يؤكد له بأن عقائد العلويني هـي مثـل عقائـد ، ١٩٨٥سنة لقاء بينهام يف 

 .)١(ًالشيعة االثنى عرشية متاما

 


 

                                                           
 .املصدر السابق )١(



 

 
 

 
 
  



 

 
 


 ـشـقيق اـلـرئيس-م أـسـس مجـيـل األـسـد ١٩٨١يف ـسـنة 

مجعـيـة اـملـرتىض  «: يف مديـنـة الالذقـيـة مجعـيـة، أـسـامها-ـحـافظ
، عملت عىل نرش الفكر الشـيعي، وكانـت حتـاول »اإلسالمية

 توسيع نطاق النفوذ النصريي يف سوريا، فعمد مجيل -ًاأيض-
 . )١(األسد إىل افتتاح مقرات للجمعية يف خمتلف أنحاء سوريا

 هبدف دعـوة أهـل هـذه املنـاطق ،ص ومحاة يف محًاّكام تبنت اجلمعية نشاطا تبشريي«
 بحجة أن سكاهنا كانوا من العلويني الذين اضطروا حتـت ،إىل اعتناق املذهب النصريي

 .)٢(»ضغط السلطات العثامنية أن يصبحوا من السنة
وحصلت اجلمعية عىل دعم رسمي كبري، السيام أن شقيق الـرئيس يقـف وراءهـا، 

 أنه انتسـب للجمعيـة ّ إال؛ّكانت منفرة للوسط السنيوعىل الرغم من أن أفكار اجلمعية 
 حتت وطأة اخلوف من القمع الدموي ،آالف من املواطنني السوريني يف املدن واألرياف

  .ّالذي مورس ضد اإلخوان املسلمني، وحتت اإلغراءات التي قدمتها اجلمعية
ف  وعـقـدت ـنـدوات واحتـفـاالت يف خمتـلـ،ّعمـلـت مجعـيـة اـملـرتىض بـصـورة علنـيـة

املناطق السورية، واستطاع مجيل أن ينشئ شبكة واسـعة مـن األتبـاع واملؤيـدين، وأنشـأ 
 : حـول مـدينتي، وبشـكل خـاص يف السـاحل السـوري؛عرشات احلسينيات يف سـوريا

 .  وطرطوس،الالذقية
 وتنرش الفكر العلوي مـع العقائـد االثنـى عرشيـة، ،استمرت اجلمعية تعمل بزخم

                                                           
 .)٣٠ص  (»البعث الشيعي« )(١

 .)٤٩٧ص  (»اجليش والسياسة يف سورية« )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
ّالعـام وقـف مجيـل يف صـف شـقيقه رفعـت الـذي أراد أن ففي ذلـك ، ١٩٨٣سنة حتى 

 .  مرىض شقيقه الرئيس حافظً مستغال، للجمهوريةًاّينصب نفسه رئيس
ّ قام بحل اجلمعية التي كان ينظر إليها عـىل أهنـا مـن ؛وبعد أن حتسنت صحة حافظ

لنشاط تبشريي شيعي سيايس واسـع حماولة ساحات نفوذ رفعت، وقد شكلت اجلمعية 
 .)١(ق مورس عىل األرايض السورية حتت سمع وبرص النظامالنطا

 فهـو شـقيق الـرئيس، وعضـو جملـس ،ًاّ رسـميًاّوكان خط مجيل األسـد يمثـل خطـ
الشعب، وكان يعقد الندوات بصورة علنيـة، إضـافة إىل أن شـقيقه رفعـت قـام بتسـليح 

 .)٢( وتنسيب عدد كبري منهم يف رسايا الدفاع،أعضاء اجلمعية
عـودة الفـرع ( من أفكار شيوخ العلويني مـن تيـار ًايل األسد كان قريبويبدو أن مج

ً مهـامًاّ استخباريًا، إضافة إىل أن اجلمعية لعبت دور)إىل األصل  عـرب اخرتاقهـا للوسـط ؛ّ
 .الديني السني

 
 حممـد رضـا هبلـوي، رانإي سقط نظام شاه ١٩٧٩فرباير سنة /شباط يف شهر

 .  بزعامة روح اهللا اخلميني،وقامت عىل أنقاضه مجهورية دينية شيعية
ّكان حافظ األسد قد مد اجلسور بينه وبني اخلميني ومعسكره املعارض للشاه قبـل 
نجاح الثورة، إذ كان املعارضون للشاه يقيمون معسكرات للتـدريب يف لبنـان، وكانـت 

ُومـنح بعـض املعارضـني للشـاه جـوازات سـفر ، ١٩٧٦نة سسوريا قد دخلت لبنان يف 
  .سورية

                                                           
 . )٣٣ص  (»البعث الشيعي« )(١

 .)٤٩٧ص  (»اجليش والسياسة يف سورية« )٢(



 

 
 

 
 
 

 إذ ؛ًاّ مقدسـًاهـدف» تصدير الثورة « التي جعلت؛ّوأيد حافظ األسد الثورة اخلمينية
 وبالتايل فإن سـوريا هـي ، من أولوياهتا نرش مذهبها الشيعي االثنى عرشيإيرانجعلت 

 .  لتصدير ثورهتاإيرانواحدة من حمطات 
 ٨ية التي استمرت يران اندلعت احلرب العراقية اإل١٩٨٠بتمرب سنة س/أيلول ويف

سنوات، كان اخلميني يـرفض خالهلـا أي وقـف إلطـالق النـار، إذ أن العـراق هـو أول 
 . )١( وحتقيق اهلالل الشيعي،وأهم حمطة يف تصدير الثورة

 ؛ شأنه شأن معظم الـدول العربيـة،ّكان من املتوقع أن يقف األسد يف صف العراق
 يف العـراق، ًا كالـذي كـان موجـود؛ًاّ بعثيـًاّأن سوريا تتبنى نظام حكـم قوميـال سيام وأن 

 للتقـارب ًا، لكـن األسـد وتتوجيـإيـراناألمر الذي جيعل العـراق أقـرب إىل سـوريا مـن 
 ضـد إيـران بـالوقوف مـع ًا اختـذ قـرار؛الذي كان قد بدأ بـني العلـويني واالثنـى عرشيـة

 . العراق
 يقـرر ، والعـريب البعثـي،ألسباب التي جعلت األسد العلوي النصـريي تكن اًاّوأي

، فإن السبب املذهبي الطـائفي )٢( ضد صدام العريب البعثييراينالتحالف مع اخلميني اإل
                                                           

، وينتهـي إيران لتشييعه وإحلاقه هبا، ومركزه إيرانيعرب هذا اهلالل عن اإلقليم الذي تسعى  )١(
  بالعراق الذيً حيث سوريا ولبنان، مرورا؛يف جانب منه بشواطىء البحر األبيض املتوسط

، واإلطاحـة ٢٠٠٣سـنة ت املتحـدة يف  بعد احتالله من قبل الواليـاً فيه كثرياإيرانتوغلت 
 اليـوم يـراينيبـدو أن الطمـوح اإلأما اجلانب الثاين من هـذا اهلـالل فبحكم صدام حسني، و

 !!وصل به لليمن، والسوادن، وما حوهلام
يذكر نائب الرئيس السوري السابق عبد احلليم خدام أن العراق اهتم سوريا بإرسال جنـود  )٢(

 التـي ظـن ؛إيـرانكان يتهيأ حلرب سوريا بعد االنتهاء من حربه مـع ، وبأنه إيرانللقتال مع 
  وسـوريا يف العـراقإيـرانأهنا لن تستغرق سوى أسبوعني أو ثالثة، وبالتايل رأت كـل مـن 

 

= 

 


 



 

 
 
 
 
 



–  
يف  الذي رأى أن قيام مجهورية شيعية اثنى عرشيـة ؛ بكل قوة يف ذهن األسدًاكان حارض

 التي بدأت تتأسس مع انقـالب حـزب البعـث  للجمهورية العلويةًقد تكون داعامإيران 
 . ١٩٧٠سنة ّوبدأت تتعمق مع انقالب حافظ األسد ، ١٩٦٣سنة يف سوريا 

 الذي انتسـب لـه يف فـرتة ؛أدار األسد ظهره لتعاليم القومية العربية وحزب البعث
 .  الساعي لنرش مذهبه الشيعي بالقوة؛، واختار التحالف مع اخلميني من عمرهمبكرة

واحلقيقة هـي أن سياسـة الـرئيس السـوري السـابق  «:بشري زين العابدين. ديقول 
 قد أثارت تساؤالت يصعب اإلجابـة عليهـا خـارج املحـور االعتقـادي، فقـد إيرانجتاه 

 بـذلك مبـادئ ًا خمالف١٩٨٠عام  يف حرهبا مع العراق منذ إيرانسد بتأييد األبادر حافظ 
غاير تغلب عليـه الصـبغة الطائفيـة، وحصـل  لصالح حتالف م؛البعث وشعاراته القومية

أبريـل سـنة  نظري ذلك عىل مكاسـب كبـرية، فبموجـب اتفاقيـة أبرمـت بـني الطـرفني يف
 مليـون دوالر )٢٠٠( بتقديم هبـة سـنوية مـن الـنفط اخلـام بقيمـة إيران التزمت ١٩٨٢

عار  باإلضافة إىل مخسة ماليني طن أخرى تباع لدمشق بأسـ،)ًاّبمعدل مليون طن سنوي(
ّخمفضة، كام قدمت   لسورية بلغ جمموعها مخسة مليارات دوالر، باإلضـافة ًا قروضإيرانَّ

 . )١(»...ّ ومواد أولية،إىل خدمات
 بأمهيـة بالغـة إىل عالقاهتـا مـع سـوريا، رغـم أن إيران نظرت ؛وعىل اجلانب اآلخر

مصـالح ، لكن ما سيتحقق من »كافر «اخلميني ظل عىل الدوام يصف حزب البعث بأنه
ـه بالنـظـام النصــريي البعـثـي يف ـسـوريا ـض الـطـرف ـعـن؛يف عالقـت ـه يـغ ـث « جعـل  »البـع

 !!العراقي فقط »البعث «من نصيب »الكفر «السوري، ليصبح

                                                           
 . ١٨/٥/٢٠٠٨ ،»صحيفة الرشق األوسط« .ً مشرتكاًاّوصدام حسني عدو =
 . )٥٠٢ص  (»اجليش والسياسة يف سوريا« )(١



 

 
 

 
 
  



 
ويف غضـون العقـود  « حتالفها مع سوريا لترسيع وترية نرش التشيع،إيراناستغلت 

جـود مرجعـي هلـا يف  مـن تأسـيس وإيـرانّ متكنـت ؛الثالثة األخرية من القـرن العرشيـن
 حيث تأسست عدة مكاتب متثيل آليـات قـم وطهـران، وكـذلك لقـادة جنـوب ؛دمشق

 ، لبنـاء املـآتم؛لبنان يف السيدة زينب، وترشف هذه املكاتب عىل نشاط واسـع يف سـورية
ومساجد الشيعة، والدعوة إىل اعتناق املذهب الشيعي، وذلك يف الوقـت الـذي يعاقـب 

ّن ينتمـي إىل مجعيـة دينيـة سـنية، بـل إن خمـابرات القـوى اجلويـة فيه بأحكام قاسية كل م
تقوم بنشاط خاص يف تتبع نشاط اجلامعات الدينيـة، يف حـني تقـوم املرجعيـات الشـيعية 

 وتنفـق مبـالغ طائلـة يف ، وتشييد املكتبـات واحلسـينيات،ية واللبنانية بإقامة املآتميراناإل
 .)١(»جمال الدعوة إىل التشيع

 


 

 إيران سجل التبشري بالتشيع املزيد من النجاح، ألن عالقة سوريا بـ؛ويف عهد بشار
                                                           

 . )٥٠٢ص ( »لسياسة يف سوريااجليش وا« )(١



 

 
 
 
 
 



–  
 من التبعية، إضافة إىل دور حزب اهللا املتنـامي يف ًشهدت يف عهده مزيدا) راعية التشيع(

 . -كام سيايت بيانه-هذا املجال 
 كبـرية للـرتويج ًا جهـود؛ية األخرى يف دمشق، واهليئات الشيعإيرانوتبذل سفارة 

 : للتشيع يف سوريا، ومن األساليب التي اختذهتا ما ييل
 زـيـارة بـعـض املقاـمـات ًا وخصوـصـ؛يني لزـيـارة ـسـورياـيـرانتـسـهيل ـقـدوم اإل -١

  . وخاصة السيدة زينب يف دمشق؛واألرضحة املنسوبة ألهل البيت
نائب يف الربملان السوري، وينقل عبد الستري آل حسني عن الدكتور حممد حبش، ال

 قبـل نجـاح ثـورة :أي (١٩٧٨عـام  إىل سـوريا بلـغ يف إيـرانقوله أن عدد الوافدين من 
 ! ، ثم تضاعف بعد مخس سنوات نحو تسع مراتًا ألف)٢٧() اخلميني بأشهر قليلة
 مـن ذلـك ًاولك أن تتساءل كم بلغ العدد اآلن بعد عرشين عام «:يقول آل حسني

 . )١(»! واهللا املستعان!؟ذه اخلطط الرسية والعلنية وبعد ه،التاريخ

 

                                                           

 .)٦ص  (»حتذير الربية من نشاط الشيعة يف سورية«عبد الستري آل حسني،  )(١



 

 
 

 
 
  



 
 عمل عـىل ؛ بحجة زيارة املقامات،يني الشيعة لسوريا بأعداد كبريةيرانإن قدوم اإل

نرش التشيع لنوعية القـادمني وأعـدادهم، واملخطـط الـذي يعملـون عـىل تنفيـذه، األمـر 
 ال مدينـة سـورية ؛يـة شـيعيةإيرانتصبح وكأهنا مدينة  »ة زينبالسيد «الذي جعل منطقة

  !ّسنية
 يزورون املقامات الشيعية يف إيراينوتشري التقديرات إىل أن أكثر من نصف مليون 

 .)١(ًاّسوريا سنوي

 


 
دوات واملحـارضات واملـؤمترات، يـة، وإقامـة النـيران إنشاء املراكـز الثقافيـة اإل-٢

 يـراينومعارض الطوابع، وأسـابيع الصـداقة للطفـل اإلودورات تعليم اللغة الفارسية، 

                                                           
 .٥/١٠/٢٠٠٧ ،» الرشق األوسط« )١(



 

 
 
 
 
 



–  
يف  »ـيـرايناألـسـبوع الثـقـايف اإل «:ـيـة، وـمـن ذـلـكيرانواألـسـابيع الثقافـيـة اإل والـسـوري،

واـلـذي اـشـتمل ـعـىل ؛ ٢٠٠٩أكـتـوبر /ترشـيـن األول كلامـخـو، ـقـرب مديـنـة الالذقـيـة يف
يني، ومـعـرض إـيـرانض للكـتـاب، ومـعـرض للـصـناعات اليدوـيـة والفنـيـة ـحلـرفيني مـعـر

  .ينيإيرانللصور والكاريكاتري لفنانني 
 . )١(يني مرتمجني للغة العربيةإيرانفيلمني  كام تضمنت فعاليات هذا األسبوع عرض

بعـض  -إضـافة إىل كتـب الشـيعة-  حيث يعرض فيها؛إقامة معارض الكتاب -٣
 وتؤيـد بعـض ادعـاءاهتم، ،فها حمسوبون عىل السنة، والتي جتاري الشـيعةالكتب التي أل

 . وغريه،ّ كتب أيب رية:مثل
 يف » الثقافيـةاملستشـارية« يـراينوهذه املعـارض عـادة مـا تقـام يف املركـز الثقـايف اإل

ـة جلامعــة يرانســاحة املرجــة، أو يف الســفارة اإل ـة املركزـي ـة يف حــي املــزة، أو يف املكتـب ّـي
 .)٢(دمشق

ـراينوـقـد لـعـب الـسـفري اإل ـامًا الـسـابق حـسـن أـخـرتي دورـي ً مـه  يف نرش التـشـيع يف ّ
، ًازال مسـتمر  وهـو دور مـا؛سوريا، إضافة إىل القنصل السابق عبد الصاحب املوسوي

 يف حريتـان يف حلـب ًاّيف سوريا رغم انتهاء مهامه، وافتتح مركـزا ثقافيـاملوسوي إذ بقي 
 .شامل سورية

، والعمـل مـن خـالل ذلـك عـىل إيـران وشـيوخ القبائـل لزيـارة دعوة املثقفـني -٤
 .  لدى هؤالء، وإعطائهم انطباعات إجيابيةإيرانحتسني صورة 

                                                           
 .ية يف دمشقيرانللمستشارية الثقافية اإللكرتوين املوقع اإل )١(
 . )١٠ص  (» الربية من نشاط الشيعة يف سوريةحتذير« )(٢



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 وترتيـب لقـاءات مـع ، واالهـتامم هبـم، يـتم إكـرامهميـرانوخالل زيارة هؤالء إل
 . ني ليعودوا بأفكار شيعية، ينرشوهنا يف أوساط السوري؛املسؤولني وعلامء الدين الشيعة

ـات اإل -٥ ـراغبني يف الدراســة يف اجلامـع ـديم التســهيالت لـل ـف يرانتـق ـة يف خمتـل ـي
 .)١(التخصصات

 خاصـة وأن ؛متويل نفقات األعراس اجلامعيـة -٦
ـ  اقتـصـادية ـصـعبة، ًاالـشـباب يف ـسـوريا يعيـشـون ظروـف

 . ويتعذر عىل معظمهم الزواج يف سن مبكرة
،  لتوطيـد التشـيع؛بناء وإعامر بعض املقامـات -٧

سيأيت احلديث -وربط املتشيعني والشيعة هبذه األماكن 
 . - عن املقاماتًمفصال
 - مجعيــة الصــداقة الربملانيــة الســوريةإقامــة  -٨

 . )٢(هباء الدين حسن: ًاّ ويرأسها حاليية،يراناإل
توثيق العالقات االقتصـادية مـع سـوريا، واالهـتامم باالسـتثامر فيهـا، وإنشـاء  -٩

ـرتكة،  ـواطن غلنيمـسـتمرشوـعـات مـش  الوضــع االقتصــادي الصــعب اـلـذي يعيـشـه اـمل
 . السوري

 يف اجتاه واحد، إذ أن السـوريني الـذين ًاوالتبادل االقتصادي بني البلدين يبدو غالب
                                                           

 يـراين مـن التعـاون اإلً وانظـر جانبـا،)٥ص ( »يـة مـن نشـاط الشـيعة يف سـورية الربحتذير« )(١
 :موقع وزارة التعليم العايل السورية عىل الرابط: السوري يف املجال التعليمي

http://www .mhe. gov .sy/new/index.php?page=show&ex=٢&dir= 
mnews&lang=١&nid=١٤١٨&First=٩&Last=٤٩٤&CurrentPage=١٨& 

 .نرتنت عىل اإل»جملس الشعب السوري«موقع  )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
 ،)١(ينييـرانية لـيس لـدهيم الكثـري ممـا يمكـن أن يصـدروه لإليرانيستوردون املنتجات اإل

  .)٢(»إيران ملصلحة ًا مستمرًاسجل فائض يإيرانحجم امليزان التجاري بني سورية و«و
 : وسوريا يف السنوات األخريةإيرانومن دالئل العالقات االقتصادية املتنامية بني 

 ملـيـون دوالر، األـمـر )٤٠٠( زادت ـعـن ٢٠٠٦ـسـنة ـيـة ـخـالل يرانأن االـسـتثامرات اإل
تثمرت كـام اسـ،  وتركيـا،كرب مستثمر يف سورية بعـد السـعوديةأ ثالث إيرانالذي جعل 

  .٢٠٠٦  مليارات دوالر يف سوريا، غالبيتها خالل)٣( إيران
 عـن خطـط ٢٠٠٦أيلـول /سـبتمرب وكان مسـؤولون مـن الـدولتني قـد أعلنـوا يف

 عـىل مـدى السـنوات ، مليـارات دوالر)١٠(يـة يف سـورية بقيمـة إيرانلتوسيع مشـاريع 
  .)٣(الست املقبلة

 ، مشـرتكإيـراين - ف سـوري بتأسيس مرصًكام سمحت احلكومة السورية مؤخرا
 ملـيـون ٣٢٫٥ () ملـيـون ـلـرية٥٠٠ملـيـار و(، برأـسـامل ـقـدره »مرصف األـمـان« :باـسـم
 باملئـة مـن رأس املـال، ورشكـة غـدير )٢٥( بنسبة إيران، ويسهم بنك صادرات )دوالر

 .)٤( باملئة)٨(ية بنسبة يران باملئة، ورشكة سايبا اإل)١٦(لالستثامرات بنسبة 
حيـث ال خيفـى  ،إقامـة طقوسـهم داخـل املسـجد األمـوييـرانيني اإل حماولة –١٠

وقـد وصـف أحـد املـواطنني السـوريني هـذه ، دالالت هذا املكان واالسم الذي حيملـه
األمـوي   وعند موعد أذان املغـرب املسـجد؛ُدخلت يف مساء ذات يوم «:الطقوس بقوله

                                                           
 ). اهلامش -٩٠ص (  »بعث الشيعيال« )(١

 .١٤/٢/٢٠٠٥ بتاريخ »صحيفة الثورة السورية الرسمية« )٢(
 .٥/١٠/٢٠٠٧ ،»الرشق األوسط« )٣(
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ ،»الرؤية االقتصادية« )٤(



 

 
 

 
 
  



 
  وقـررت!ه مـن قبـل مل أسـمعه أو أرً ورصاخاً وعىل غري عادة سمعت عويال،يف دمشق

 :الذهاب إىل مصدر ذلك الرصاخ املقيت الذي يأيت مـن صـدر املسـجد عنـد مـا يسـمى
 . »! وتقبيل اجلدران، والرصاخ، وإذا باللطم؛ وعندما دخلت،مقام رأس حلسني
 ، مثبتـة يف احلـائطًاّ رخاميـً لوحا)١٢(عندما نظرت إىل اجلدران وإذا بـ  «:ويضيف

فق يف جلها مع اإلسالم السـني، وتنسـب كـل لوحـة إىل أحـد تت مجل وعبارات ال عليها
 .»أئمة الشيعة

يـأيت  «:ًاملرشف العام عىل املسجد زاهـر شـيباين مـن هـذه الطقـوس قـائالوقد قلل 
 الـذي يرشح هلـم عـن ؛ وجيلسون داخل احلرم مع مرشدهم،ينييراناإل زوار من الشيعة

  !»ه ويبكيبالفارسية، وبعضهم يتأثر بكالم  وحيدثهم،اجلامع
ـيعية حتصــل« :ويضــيف ـة بـعـض الطـقـوس الـش ـا ممارـس ـام  أـم  داـخـل مـشـهد االـم

 .)١(»، وليس يف حرم املسجدتاحلسني 

 

                                                           

 .٧/١/٢٠٠٨ ،»العربية نت« )١(



 

 
 
 
 
 



–  
 : مثـل، وحسـينيات، ومسـاجد، ومستوصفات، بناء مستشفياتإيران متويل -١١
فى اخلميـنـي يف  ومـشـ، ومـسـجد النقـطـة يف حـلـب، ودرـعـا يف دمـشـق، ـصـفية:مـسـجدي

 .  اخلريي يف حلبى واملشف،دمشق
ـ ـة حالـي ـات اخلريـي ـرتدد يف ســورية أن أنشــط اجلمعـي ـم ًاّوـي ـة يف دـع ـا فعالـي  وأكثرـه

 تـتـوىل ـتـوفري مـسـاعدات مالـيـة ،إـيـراينومـسـاعدة املحـتـاجني ـهـي مجعـيـات ذات متوـيـل 
 .)١( والطحني، والسكر، وتوزيع األرز،شهرية للمسنني

ة الشـيعية السـورية، وسـامح احلكومـة السـورية هلـا بإقامـة  للطائفإيراندعم  -١٢
 . ًاّعالقات مبارشة معها ودعمها مالي

انظـر أهـم (إلطار خصصت احلكومة السـورية كوتـا للشـيعة يف احلكومـة، اوهبذا 
 ،وكـذلك يف جملـس الشـعب، )شخصيات شيعة سوريا يف هناية هذا القسم من الكتـاب

 ،العـائالت السـنية إىل التحـول إىل الطائفـة الشـيعيةواملجالس املحلية، مما شجع بعـض 
وإعالن بأهنا كانت شيعية باألصل، وادعت أهنا كانـت تتعـرض لالضـطهاد أثنـاء فـرتة 

 ...  ملبدأ التقية املتبع لدى الشيعةًا لذلك أخفت طائفتها وفق؛احلكم العثامين
، أو من فـرص رانإي سواء من دعم مايل من ؛ويعود هذا األمر ملا يف ذلك من مزايا

أكرب متاحة الحتالل مناصب إدارية يف احلكومة، وهو ما أدى إىل زيادة كبـرية ومفاجئـة 
 .)٢(يف نسبة الطائفة الشيعية

أن حوايل ثالثة  تعميق التعاون العسكري بني البلدين، إذ تذكر بعض األنباء -١٣
 يراينس الثوري اإلية، باإلضافة إىل بعض التشكيالت من احلريراناإل آالف من القوات

                                                           
 .١٢/٦/٢٠٠٦ ،» جملة الوطن العريب« )١(
 .٣٠/١/٢٠٠٨ ،»الوطن العريب« ،يمتام الرباز )٢(



 

 
 

 
 
  



 
 بقيـادة  السـوري تعمـل إىل جانـب قـوات احلـرس اجلمهـوري؛املـدن املختصني بحرب

 .ماهر األسد


ة، ييوجد يف سوريا عدد من املـزارات واملراقـد التـي أصـبح بعضـها مـزارات شـيع
كثـر أن سـوريا هـي مـن أ «يؤمها الشيعة من داخل سوريا وخارجهـا، بـل يؤكـد الشـيعة

ـالمية احتضــان ـبالد اإلـس ـوبة آللًاّاـل ـاهد املنـس ـات واملـش ـوي   للمقاـم ـت النـب  ،البـي
  .)١(»وذراريه

 ،الكثري من شيعة اخلليج  الذي يزوره؛ زينب مرقد السيدة:وأهم هذه املقامات هو
 . ، وحوله الكثري من احلسينيات واحلوزاتإيران و،والعراق

 خلـف ،)حـي العـامرة(بدمشـق يف  ي يقـع الـذ؛أما مقام السيدة رقية بنت احلسـني
 .  فهو ثاين مزار بعد السيدة زينب أمهية؛األموي اجلامع

 


                                                           
 .نرتنت عىل اإل»شبكة اإلمام الرضا« )١(



 

 
 
 
 
 



–  
ـيعية األـخـرى ـزارات الـش ـا:وـمـن اـمل ـيدتني  مقاـم ـي ، ـسـكينة:الـس ـوم ابنـت  وأم كلـث

 به دعـاة التشـيع ومن أكثر ما اهتم، احلسني، ومقام عامر بن يارس، ومقام حجر بن عدي
ظـاهرة املقامـات لـدى  «، وتعـود األمهيـة يف ذلـك إىل أن»احتالل املقامـات «:يف سوريا

 ونظرتـه السـوداوية !الشيعة ليست ظاهرة عادية، فالفكر الشيعي يعبد التاريخ وأحزانه
 )١(! باملآيس واألموات أكثر من اهتاممه باألحياءًاـّاملستمرة للعامل جتعله مهتم

 وسط تواطؤ السلطات الرسمية، ،ّ الشيعة عن السطو عىل األوقاف السنيةمل يتورع
 وتسـببوا بـالكثري مـن ! وأقـارهبم زعمـوا أهنـا ألئمـتهم،وحتويلها إىل مقامات وأرضحـة

 أو كانت تنبش قبور موتاهم من ،ًاّاألذى للسكان السنة الذين كانت هتدم منازهلم أحيان
 . أجل توسعة الرضيح

ّ ـمـن القـبـور واملقاـمـات الـتـي ادـعـى ًابـكـي يف آن واـحـد أن ـعـددوـمـن الطرـيـف وامل
ِالشيعة أهنا ألهل البيت أو ألئمتهم هي يف األصل أديرة نرصانية، مثل  »مشهد النقطة «:ْ

ومـع  ،)٢(تيف مدينة حلب، وهو حلجر يزعمون أن عليه نقطة دم مـن رأس احلسـني 
 !م يدور حوهلا فدينهم وديدهن؛ذلك فالشيعة ماضون يف إقامة األرضحة

                                     


                                                           
 . )٥٥ص  (»البعث الشيعي« )(١
 ). اهلامش -٥٤ص (املصدر السابق  )(٢



 

 
 

 
 
  



 

 


 
 لتوطيـد التشـيع، وربـط ؛ ببناء وإعامر بعض املقامات يف سـورياإيرانوقد تكفلت 

 . والشيعة هبذه األماكناملتشيعني 
يـة بالسـامح يران وافق الرئيس حافظ األسد عىل طلب احلكومـة اإل١٩٨٨سنة ويف 

 يف الرقة، واإلرشاف عىل ترميمه وتوسـعته، )١(هلا باالعتناء بمقام الصحايب عامر بن يارس
 . كأحد املقامات املقدسة عند الشيعة؛وبناء جامع كبري عليه

 مل يسـبق أن عـرف أهلهـا التشـيع، ؛ّ ومدينة سنية،ّمقربة سنيةّوملا كان هذا املقام يف 
فقد رفض األهايل نقل موتاهم، فام كان ! ّوملا كان من مقتضيات التوسعة جتريف القبور

 وإخـالء املقـربة حتـت ،بنقـل اجلثـث) السـنة( للمـواطنني ًامن املحافظ إال أن أصدر أمر
                                                           

 يف حربـه ضـد ت هـو أحـد الصـحابة الـذين كـانوا يف جـيش عـيل ت عامر بـن يـارس )(١
والتـي كانـت بـني جـييش عـيل ؛ هــ٣٧سنة ة صفني ، واستشهد عامر يف معركتمعاوية 

 فـاملعروف أن ّ نـابع مـن كونـه قاتـل مـع عـيل، وإالّومعاوية، لذا فـإن احـرتام الشـيعة لعـامر
 . بّالشيعة يلعنون ويكفرون معظم الصحابة، وعىل رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر 



 

 
 
 
 
 



–  
 . )١( وجامع كبري، شيعيأطالل املقربة مركزطائلة دثرها، وقد بني عىل 

 

  


 

يف حمافظـة  ،»عريقة « يف قرية، آخر يف سورياًايذكر أن للصحايب عامر بن يارس مقام
 ليصبح له مقامان، فقد اعتاد املـاليل ؛ يف احتاللهًايون الحقيرانّوربام فكر اإل «،السويداء

 . )٢(»عىل احتالل املقامات وتعددها
حجـر بـن  «ّاعظ العراقي عبد احلميد املهاجر دور مهم يف احتالل مقامكام كان للو

، وبطريقة ال ختتلف يف فظاظتها عن طريقة حسـن الشـريازي )٣(يف عدرا ،»عدي الكندي
 . والسيدة رقية، السيدة زينب:يف احتالل مقامي

                                                           
 .)٦٣ص  (»البعث الشيعي« )(١
 .)٦٣ص (املصدر السابق  )(٢

ـع )٣( ـامل رشق دمـشـق بـحـوايل تـق ـدرا ـش ـة ـع ـم)٢٢( مديـن ـياحة ،  ـك ـام تصــفه وزارة الـس واملـق
 .»ًاّأحد املقامات املهمة لدى الشيعة، يؤمه مئات اآلالف من الزوار سنوي«السورية بأنه 



 

 
 

 
 
  



 
شـيعة بعـض ال حتدثت وسائل إعالمية عن مطالبـة ؛وإضافة إىل املزارات املوجودة

 . وهو ما تكرر أكثر من مرة يف غري حمافظة سورية،الرقة بناء مزار هلم يف منطقتهميف 


 ،يـرانالشيعي اللبناين بقيادة حسـن نرص اهللا بـالوالء والتبعيـة إل »حزب اهللا «يدين
يـة باعتبـاره يرانإلثم لسوريا، فميثاق حزب اهللا ينص رصاحة عىل اتبـاع مرشـد الثـورة ا

 هـو الوكيـل الرشعـي -زعـيم احلـزب-الويل الفقيـه الواجـب اتباعـه، وحسـن نرص اهللا 
 ). انظر املزيد يف فصل شيعة لبنان(ية يف لبنان يرانملرشد الثورة اإل

 هـي مـن قـام بتأسـيس احلـزب، إيـرانّوقد مر بنا عند احلديث عن شـيعة لبنـان أن 
 التي هيمنت عىل لبنان منذ دخول قواهتـا إليـه يف ؛رياوقامت برعايته يف لبنان، هي وسو

 . ًاوملدة ثالثة عقود تقريب، ١٩٧٦سنة 

  


 
 ؛وما هيمنا هنا هو بيان الدور الذي يلعبه حزب اهللا، صاحب اإلمكانيـات الكبـرية

ـ ـ،ًاّ وعســكري،ًاّمالـي ـود التشــيع يف ســوريا، يف دعــم ًاّ وبرشـي ـامل ،جـه  أو يف أوســاط الـع
ُالـسـوريني يف لبـنـان، فـفـي الوـقـت اـلـذي ال يـسـمح فـيـه بإنـشـاء األـحـزاب أو اجلمعـيـات 



 

 
 
 
 
 



–  
أن جيـوب املـدن  «١٩٩٧سـنة  مـن ًاُ سـمح حلـزب اهللا بـدء،ّاإلسالمية السـنية يف سـوريا

، ويف )األسـدمكتبـة (السورية لعرض إنجازاته عىل معارض يف املكتبـة الوطنيـة العامـة 
اجلامـعــات الـســورية، ـعــرب ـعــرض أرشـطــة فـيــديو مـثــرية لعملياـتــه العـســكرية ـضــد 

الصـغرية ّاإلرسائيليني، وجمسامت متثل أهم العمليات، وكيفية تنفيـذها، وبعـض القطـع 
 ورـبـام ينـسـخ ،والعـتـاد املـسـتوىل علـيـه ـمـن اإلرسائيلـيـني، وـيـوزع بكثاـفـة الربوـشـورات

 . )١(»ّوارهأرشطة الفيديو ويوزعها عىل ز
وأخذ احلزب يشارك يف األنشطة االجتامعية والثقافية يف سـوريا، وتعتـرب مشـاركة 

 الـذي تـدعو إليـه ؛نائب األمني العام للحزب نعيم قاسم يف أسبوع الوحـدة اإلسـالمية
 أول نشـاط دينـي يشـارك بـه احلـزب ٣٠/٥/٢٠٠٢  يف،، يف مدينـة حلـبًاّ سـنويإيران

 ً حاشـداً أقام احلزب احتفـاال٢٠٠٦متوز  ويف أعقاب حرب، )٢(داخل األرايض السورية
 . أيب طالب االمام عيل بن بمناسبة مولديف سوريا، 

حممـد : االحتفال أقيم يف صحن مقام عامر بن يارس يف مدينة الرقة، وتقدم احلضور
وقد استغل حممد يونس، وأبو عيل البهبهاين ، -عضو اللجنة املركزية حلزب اهللا-يونس 

 ،، واملتحـدثون اآلخـرون االحتفـال لكيـل املـديح للحـزب-رشف العام عـىل املقـامامل-
،  وسوريا، والثناء عىل زعيم احلزب نرص اهللا، والرئيس السـوري بشـار األسـد،يرانوإل

 ): صبحي معروف(ومما قاله أحد الشعراء 
 .)٣(رصار والشهداالعزيمة واإل حي  ونرص اهللا واألسداحي الكامة 

                                                           
 .)٩٢ص  (»البعث الشيعي« )(١
 . املصدر السابق )(٢

 .١٤/٨/٢٠٠٦ ،»صحيفة الفرات السورية« )٣(



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 ؛ ويف أنحاء أخرى من العـامل العـريب،ن احلزب استغل شعبيته يف سورياوال خيفى أ
 .ًاللقيام بالتشييع الذي يتخذ من األنشطة االجتامعية ستار

 ورضب ،ومن أجل االستفادة من شعبية احلزب، واستغالل ذلـك يف نرش التشـيع
ّجـيش اإل «؛ للمقاومـةً وحتسني صورة النظام السـوري بوصـفه داعـام،أهل السنة عـالم ُ

قنـاة «السوري لصالح حزب اهللا، وأخذت القناة السورية تنقل األخبار واألحداث عن 
 .التابعة للحزب بشكل مبارش »املنار 

ـه ضــد  ـدة ـحلـزب اهللا يف حرـب ـة السياـسـية املنتـق ويف إـطـار ـمحـالت التـخـوين للنخـب
ـني كل املقـصـود بـشـ(يف لبـنـان ) األـمـريكيني(َ وـمـن وراءـهـم ـمـن عمالئـهـم ،اإلرسائيلـي

ِبئ الشـعب السـوري وشـحن ملنـارصة حـزب ـُ عـ؛)تيار املستقبل واجلنبالطيـني: رئييس ُ ِّ
التـي ) املقاومـة اإلسـالمية(ضد سورية ولبنان، ضـد ) إحباط مؤامرة(اهللا، فاملسألة هي 

هنالك، بحسب ) للرشف العريب(ضد اإلرسائيليني، وآخر خط ) حاجز املامنعة(تشكل 
 .)١(»د عىل ألسنة العامةالتعبريات التي أصبحت ترتد

 فقد دعم احلزب تشييع العـامل السـوريني ؛وإضافة إىل سوريا
املقيمني يف لبنان، الذين بلغوا يف وقت مـا مئـات اآلالف، وهـؤالء 

 ، وسوء األوضاع االقتصـادية،ّالعامل غادروا سوريا بسبب البطالة
 ؛ّوتدين الدخل يف بالدهم، وعمل جزء كبري منهم يف جنـوب لبنـان

حيث الكثافة الشيعية، وكان من أبرز هـؤالء املتشـيعيني السـوريني 
 .)١(»املتحولون « صاحب موسوعة، هشام قطيط:يف لبنان

                                                           
 . )٩٤ص  (»البعث الشيعي« )(١



 

 
 
 
 
 



–  
 ؛)البـدون( وبيـنهم مئـات مـن األكـراد ؛ اآلالف من األكراد:كان بني هؤالء «لقد

سـمحت ، ١٩٦٢عـام الذين حرموا اجلنسـية السـورية يف إحصـاء احلسـكة االسـتثنائي 
امة الطويلة واللقاء اليومي بني العاملة السورية واملجتمع الشيعي اللبنـاين باحتكـاك اإلق

  !غري مسبوق مع السوريني، ربام مل يكن حيلم به مبرشو الشيعة من قبل
 من األكراد ًا خصوص؛أدى هذا االحتكاك إىل تشيع عدد كبري من العامل السوريني

 ودعـم حـزب ، عرب اعتناق التشـيع،سية اللبنانيةالذين كانوا يأملون ربام باجلن) البدون(
هـذه كانـت إحـدى الشـباك التـي  -التي مل تتحقق عىل الغالب- اهللا هلم، لكن أحالمهم

 . )٢(»صيدوا هبا من أجل التحول الشيعي
 بني حزب اهللا وإرسائيل فرصة لتشيع عـدد ٢٠٠٦متوز يف عام  وقد شكلت حرب

ن الدول، وذكرت بعض التقارير الصحفية أنه يف من أهل السنة يف سوريا، ويف غريها م
، وأن اـحلـرب ـقـد أرشت ـعـىل ازدـيـاد اعتـنـاق ًاّ ـسـني)٧٥(أثـنـاء اـحلـرب تـشـيع يف دمـشـق 

 بحكم أن الصورة الشعبية للحزب الناجتـة عـن ،)٣(املذهب الشيعي يف السنوات األخرية
 يعة بـشـكل  ـمـع الـشـًاالـسـوري تعاطـفـ إرسائـيـل أوـجـدت يف الـشـارع »مقاوـمـة «دوره يف

 .عام
 :يةيرانومن األدوار التي يؤدهيا حزب اهللا يف خدمة التشيع والسياسة السورية واإل

 فقد كشفت أجهزة استخبارية أوروبية أن ؛املساعدة يف تصفية قيادات أهل السنة بلبنان
 وعمـالء ،يراينوعنارص استخبارية تابعة للحرس الثوري اإل ،»حزب اهللا «استخبارات

                                                           
 .)٢٢ص  (»كتشفت احلقيقةا«هشام قطيط  )١(
 . )٥٣ص  (»البعث الشيعي« )(٢

 .٧/١٠/٢٠٠٦ ،»صحيفة الرشق األوسط« )٣(



 

 
 

 
 
  



 
ـتخبارا ـةلالـس ـتخبارية متحرـك ـا اـس ـان ـشـكلت خالـي ـادة ؛ت الـسـورية يف لبـن  لتصــفية ـق

 .  أو اعتقاهلم عىل أقل تقدير،تنظيامت أهل السنة يف لبنان
رغم أن دور هذه اخلاليـا األسـايس هـو حماولـة  «وأكدت اجلهات االستخبارية أنه

 واجلهـات ،نية وداخل املخيامت الفلسـطي،كشف اخلاليا السنية يف املدن اللبنانية الرئيسة
 واحلـرس ،خاليـا حـزب اهللا( إال أن عملياهتـا ؛التي تؤوهيم وتدعمهم باملـال والسـالح

 .)١(» والتخريب، والتطهري،املتوقعة قد تشمل االغتيال)  واملخابرات السورية،الثوري
 يف ًومثلام كان حلزب اهللا اللبناين دور يف دعم التشـيع يف سـوريا، فـإن لسـوريا دورا

 يف أماكن أخرى، واستغالله لإلرضار ببعض الدول التي ختتلـف مصـاحلها دعم التشيع
 واملـتهم بـنرش التشـيع يف ، هروب الدكتور عاصـم فهـيم املرصي:مع سوريا، ومن ذلك

 وغريهـا ، ملرصًا وسـببًااألمر الذي رأى فيه مراقبون أنه سيشكل حـافز ،مرص إىل سوريا
 املـتهم اآلن بشـكل ،ا جتـاه النظـام السـوريمن الدول العربية إلعادة النظـر يف سياسـاهت

 وهو مـا هيـدد ، وإنام يف املنطقة العربية؛ ليس يف سوريا وحسب،واضح يف رعاية التشيع
 من خالل استنساخ فـرق ؛ وحيول بعضها إىل شوارع بغداد،النسيج االجتامعي للمنطقة

 .)٢(املوت الطائفية الرهيبة


 هجرة عراقية كبرية، إذ وفد إىل سـوريا أعـداد -ها من الدولكغري-عرفت سوريا 
وهـو العـام الـذي شـهد حـرب اخللـيج ، ١٩٩١عـام  وخاصة بعـد ؛كبرية من العراقيني

  . وبداية احلصار الدويل عىل العراق،الثانية
                                                           

 .»صحيفة السياسة الكويتية« عن ً، نقال١٦/١١/٢٠٠٨ »موقع مفكرة اإلسالم« )١(
 .٩/٧/٢٠٠٩ »موقع مفكرة اإلسالم« )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
ـام الرســمية إىل وجــود  ـي )١٫٢(وتشــري األرـق ـون الجــئ عراـق ـع ( ملـي مــن مجـي

 بينام تشري تقديرات مفوضية األمم املتحدة لالجئني أن ،ريةيف األرايض السو )الطوائف
  ويرتكـز الشـيعة العراقيـون يف منطقـة السـيدة، ألـف)٨٠٠(العراقيني يبلغ حـوايل  عدد

 .)١(زينب
الـذي -حسـن الشـريازي :  وقد نشط يف التبشري الشيعي يف سـوريا مـن العـراقيني

ـه ـواعظ عـبـد احلمـيـد املـهـاجر-ـسـبق اـحلـديث عـن ـه التلفزـيـون  ا؛، واـل ـلـذي خـصـص ـل
  .)٢(ًاّ أسبوعيًاالسوري برناجم

وعبد احلميد املهاجر قدم إىل سوريا مطلع التسعينيات، وهو أحـد تالمـذة املرجـع 
هيئـة خدمـة  «م باإلرشاف عىل تأسيس٢٠٠١سنة الشيعي حممد الشريازي، وقد قام يف 

 .  تابعة للشريازي؛راقاملتفرعة عن مؤسسة حتمل االسم ذاته يف كربالء الع »أهل البيت

             


 
 ،ّوألن الفظاظة وحتدي مشاعر األكثرية السـنية جتـري بـدماء املـبرشين الشـريازية«

                                                           
)١( »CNN ١/٥/٢٠٠٧ ،»العربية. 
 . )٤ص  (»ذير الربيةحت« )(٢



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 فقـد قامـت هـذه ؛لعقائد الشيعة االثنى عرشية يف الشـام) تبليغهم(ومن أهم خصائص 
 التـي صـدمت هبـا املخيـال ؛ئة بعدة مهرجانـات ومسـريات اللطـم والتطبـري الكبـريةاهلي

 ًا وقد لعب املهاجر دور،)١(»ة يف الدولة السورية احلديثةّاجلامعي السني الشامي ألول مر
 . كام سبق بيانه »حجر بن عدي الكندي « يف احتالل مقامًاـّمهم

ـوا عــىل نرش ال ـذين عمـل ـراقيني اـل ـرز الـع ـن أـب تشــيع يف وـم
والـذي تشـيع ؛ )م١٩٩٨ /هــ١٤١٩ت (، عيل البدري: سوريا

حـتـى جـعـل  «، واـلـذي ـمـا إن اـسـتقر يف ـسـوريا)٢(١٩٦٤ـسـنة يف 
وقـد بـدأ وبتنسـيق مـع احلـوزة ،  للـدعوة إىل املـذهبًامنها مركز

 : منهـا،وإعالمها بنرش الدعوة، فسافر إىل عدة حمافظـات وقـرى
 ، والقامشـيل،كة واحلسـ، ومحص وضواحيها،حلب وضواحيها

 . ودير الزور، والالذقية وضواحيها،والرقة
 ًا وهـي توزيـع الكتـب الشـيعية، وكـان يبـذل جهـد؛ومل يتوقف عن مهمته الفكرية

 مـع أرشطـة ، وتوزيعهـا، وكـان يبعـث بكتـب كثـرية، ونرشهـا، لتحصـيل الكتـبًاكبري
ّ، وكـان حيـض  وكل ما يسـتطيع للبلـدان التـي يتواجـد فيهـا الشـيعة،حمارضات عقائدية

 . )٣(»شيعة هذه البلدان لبناء مراكز لتدريس الفقه الشيعي وعقائد الشيعة
 ،مرص:  منهـا، فقد كان للبدري نشاط تبشـريي يف دول عديـدة؛وإضافة إىل سوريا

 وعـدة دول أوروبيـة وأفريقيـة، حتـى وفاتـه، ، واجلزائـر، واملغـرب، واليمن،والسودان
                                                           

 .)٨٠ص  (»البعث الشيعي« )(١
 .»موقع املعصومون األربعة عرش« )٢(
 . )١٢-١١ص  (»حتذير الربية« )(٣



 

 
 
 
 
 



–  
 .يةيران اإليف مدينة قمودفنه 
ـدين اإلث ـني الواـف ـه ـب ـارق يمـكـن مالحظـت ـة ـف ـرانـم ـراقيني إىل ،ينيـي ـرائهم الـع  ونـظ
مل تكـن مـن الكثـرة بحيـث  « وهـو أن أعـداد العـراقيني حتـى هنايـة التسـعينيات؛سوريا

 ًاّيـون زواريرانيني، لكن العراقيني كانوا مقيمـني، يف حـني كـان اإليرانتضاهي الزوار اإل
 يف حمدوديـة تـأثري ًا، كـام أن حلـاجز اللغـة دور)١(» بأيامال يلبثون أن يرحلوا بعد وصوهلم

 . نيييراناإلالزوار 


 كـان الوجـود الشـيعي يـنحرص يف ؛قبل بداية التبشـري احلـديث بالتشـيع يف سـوريا
ُّقرية نبل: بعض القرى واألحياء، منها  وقرية الزهـراء قـرب حلـب، ويف حـي األمـني، ،ُ

ىل مقربة من اجلامع األموي الكبري يف دمشق، وداخل املدينة القديمـة، ويف  وع،واجلورة
 أو ،»املتاولـة «:منطقة املهاجرين يف جبل قاسيون، ويطلق علـيهم أهـايل دمشـق وصـف

 . )٢(وهي أوصاف تدل عىل نبذ املجتمع الدمشقي هلم ،»األرفاض«
 ؛لف املحافظات السورية فقد انترش التشيع يف خمت؛أما بعد التبشري احلديث واملنظم

 كام جتـىل ؛ إىل العلوينيًاّوخاصة يف أوساط أهل السنة، بعد أن كان يف بادئ األمر موجه
ـامر  ـاد أـعـداد الـشـيعة واملتـشـيعني، وانتـشـار اـحلـوزات واحلـسـينيات، وإـع ـك يف ازدـي ذـل

تجـنـيس اجلامعـيـة البـشـيعيتهم، وازدـيـاد عملـيـات املقاـمـات، وجـهـر الـشـيعة واملتـشـيعني 
 واملـؤمترات ، واملـآتم، واملوالـد،يني والعراقيني، وإقامة املناسـبات الدينيـةيرانيعة اإلللش

                                                           
 . )٦٦ص  (»البعث الشيعي« )(١
حـارض «ذكر العالمة شكيب أرسالن يف تعليقاتـه عـىل كتـاب و، )١٦ص (املصدر السابق  )(٢

 .»ّ لعيلًاّمت ولي«صار لـ  اخت»متاولة« أن لفظة »العامل اإلسالمي



 

 
 

 
 
  



 
 . ن رسميونو التي حيرضها مسؤول؛الثقافية

-دراـســة اجتامعـيــة، ٢٠٠٦-١٩٨٥ التـشــيع يف ـســوريا «وـقــدرت دراـســة
املجلـس الـوطني للحقيقـة والعدالـة واملصـاحلة يف  « التي أرشف عليها؛»إحصائية

 -١٩٨٥( ًا خـالل عرشيـن عامـًا ألفـ)٦٢(دد املتشيعني يف سوريا بنحو  ع»سوريا
الطائفـة العلويـة، وال تتجـاوز نسـبة املسـلمني غالبيتهم الساحقة مـن أبنـاء ، )٢٠٠٦

الصـادرة  »البعـث الشـيعي يف سـوريا «يف حني أن دراسـة،  مواطن)١٥٠٠(السنة فيهم 
 .)١( ألف شخص)١٦٠٠٠(عن املعهد الدوىل للدراسات السورية، قدرهتم بـ 

 بموجب اطالعنا عىل أوضاع التشيع يف سـوريا، ومـا حيظـى بـه مـن ؛ونحن نعتقد
 . دعم رسمي أن الرقم الثاين هو األصح

 


خلـيط مـن املسـيحيني رشقي دمشق القديمة، وهـذه املنطقـة فيهـا ، حي األمني |
  .وكانت تسمى باخلراب ،واليهود واملسلمني السنة

 مسـجد : األول، وفيـه مسـجدان،ويعترب حي األمني أهم مركز للشـيعة يف سـورية
 : وحسـينية يمتـد نشـاطها عـىل مـدار السـنة، واملسـجد اآلخـر،اإلمام عيل بن أيب طالب

 .مسجد الزهراء
وفيهـا مسـجد  ع بجانـب بـاب تومـا،تقـ) حي اإلمام جعفر الصادق (اجلورة |

 ، ومجعيـات، فيهـا مـدارسًا و أيضـ، وحسـينية،كبري هو مسجد اإلمـام جعفـر الصـادق

                                                           
 .)١٢١ص  (»البعث الشيعي« )١(



 

 
 
 
 
 



–  
 . ومنتديات

ـدين (الصــاحلية | ـا مـسـجد،تـقـع ـعـىل ـسـفح جـبـل قاـسـيون) زـيـن العاـب  ، وفيـه
 .وحسينة
 ، وفيـهـا مـسـجد،، وـهـي بـلـدة ـصـغرية يف الغوـطـة الرشقـيـةـحـوش الـصـاحلية |

 .)١(وحسينية
 

 . وكل سكاهنا شيعة، كم)٢٢( التي تقع شاميل حلب عىل بعد ؛ّقرية نبل |
 . ومركزهم الرئيس يف حلب هو مسجد النقطة، أو املشهدقرية الزهراء، |
خــان العســل، كفــر داعــل، : ومــن القــرى التــي تــأثرت بالتشــيع هنــاك |

 .املنصورة، والنريب


، واحلميديـة، ويكثـر الشـيعة أم العمـد: يتوزع الشيعة عىل قرى عديدة أمهها |
  .شارع إيران: يف محص يف حي البياضة، وفيها شارع يسمى


 وتوجد أقلية مهـاجرة مـن لبنـان متركـزوا يف عـدة ،حوايل ألف نسمةفيها يوجد  |

، كـام قـام الشـيعة )٢(يريب، املليحة، الكسوةمز - الشيخ مسكني، نوى: مناطق منها
 .ببناء مسجد يف أذرعات

                                                           
 .»منتديات يا حسني« )١(
 .٦/١٠/٢٠٠٦ ،»العربية نت« )٢(



 

 
 

 
 
  



 


 . ألف نسمة) ١٥(سكاهنا التشيع فيها قديم، ويبلغ عدد  و،الفوعةقرية  |
 . آالف نسمة) ٤(سكاهنا  وعدد ،مرصينة معرقرية  |
  . كفريا|
 . يف منطقة جرس الشغورزرزور، |


 .حسينية بتمويل من شيعي كويتيهناك ث أقيمت حي |

 

 





.ف بعض شيوخ العشائرحيث نجحت دعوة التشيع بني صفو |


.منبج، ودير الزور، وحطلة، وغريها |



 

 
 
 
 
 



–  


وعـدد طالهبـا ، ١٩٧٥سـنة  أسسـها حسـن الشـريازي 
 . ًا طالب)١٥٠(

 

 
 
 مكـتـب ـعـيل ـخـامنئي، وـعـدد ١٩٨١ـسـنة  أسـسـها ـحـوزة اإلـمـام اخلميـنـي، -٢
 .  طالب)٢٠٠(هبا طال

 املرجـع الشـيعي اللبنـاين حممـد حسـني ١٩٩٥سـنة  أسسها حوزة املرتىض، -٣
  .ًا طالب)٧٠( وعدد طالهبا ،فضل اهللا
ــام السيـســتاين، -٤ ــيم ١٩٩٦ـســنة  وأرشف ـعــىل تأسيـســها ـحــوزة اإلـم  حـل

 . البهبهاين
 .  حممد تقي املدريس١٩٩٦سنة  وأرشف عىل تأسيسها حوزة اإلمام القائم، -٥
 .  حممد املوسوي١٩٩٦سنة  وأرشف عىل تأسيها حوزة أهل البيت، -٦
 .  عبد املنعم احلكيم٢٠٠١سنة  وأرشف عىل تأسيها حوزة اإلمام عيل، -٧



 

 
 

 
 
  



 

 

 عـبـاس ٢٠٠٣ـسـنة  وأرشف ـعـىل تأسيـسـها ـحـوزة اإلـمـام ـجـواد التربـيـزي، -٨
 . )١(النزاع

وريني، وهـو جتدر املالحظة أن مؤسيس ومديري هذه احلـوزات هـم مـن غـري السـ
 لكـن املمنـوع عـىل السـنة ،)!إن وجـدت(ّاألمر املمنوع فـيام يتعلـق باملؤسسـات السـنية 

 للشيعة الذين ال جيدون صعوبة تذكر يف احلصول عـىل تـراخيص أمنيـة ًايصبح مسموح
ـة ـك ،وقانونـي ـالب تـل ـم ـط ـنية، ومعـظ ـبة للمؤسـسـات الـس ـك بالنـس ـذر ذـل ـني يتـع  يف ـح

 وأقليات أخرى ، وأفارقة، ولبنانيون، وباكستانيون،ود وهن، وأفغان،احلوزات عراقيون
 طالـب )٢٠٠( وأذربيجـان، باإلضـافة إىل ، والـيمن، واملغـرب، من أندونيسيا؛ال تذكر

 . )٢(من سوريا


 ؛ قطاعـات خمتلفـة مـن السـورينيًاّأثارت عمليات التشييع النشطة يف سـوريا حاليـ
 ، ومثقـفــــــني،ـمــــــن عـلــــــامء

ـمـــــــواطنني، ومـســـــــؤولني و
فاـلــــدكتور وهـبــــة  ـســــابقني،
ــزحييل  ــه-اـل  -املـعــروف الفقـي

املستشارية الثقافيـة  أشار إىل أن
اإلغـراءات  «ية تستخدميراناإل

                                                           
 .)١٠٦ص ( »البعث الشيعي« )(١
 .املصدر السابق )(٢



 

 
 
 
 
 



–  
 ، وأن»التشـيع اعتنـاق  مـن أجـل جلـب النـاس إىل؛ وسيارات، وبيوت، من مال؛املادية

 ًاسـتجابوا فعـال  قـد وغوطـة دمشـق، ودرعا، والرقة،مئات من السوريني يف دير الزور«
 .» وتشيعوا؛يةيرانإلغراءات املستشارية اإل

واعترب مراقب اإلخوان املسلمني يف سورية عيل صـدر الـدين البيـانوين أن كـل مـا 
أجـل تغيـري تركيبـة  حماولـة إلثـارة البلبلـة مـن«جيـري مـن حركـة تشـييع يف سـورية هـو 

 .»املجتمع السوري
بأنـه  يـراينخدام اهتم السفري اإل  عبد احلليم»املنشق «كام أن نائب الرئيس السوري

  إن الصـحايب فـالن ابـن:يستغل حالة الفقر املوجودة يف البالد، ويأيت إىل منطقة ويقـول
  عـىل بعـضً وحوزة، ويـوزع أمـواالًا فيبني مقام؛ًافالن مر هبا، وجيب أن نبني فيها مقام

: ورية، عرب ما يمكن أن تسـمى يف سإيراين وهو عمل يريد من ورائه بناء حزب ،الفقراء
 !عملية التشييع

 يـرايناإل أثاره مثقفون سوريون مع نائـب وزيـر اخلارجيـة »هاجس التشيع «بل إن
 .)١( خالل جلسات حوارية جرت يف دمشق؛منوشهر حممدي

 فقد اختذت إجراءات قمعية ضد كل مـن ينتقـد التشـيع يف ؛أما السلطات السورية
 ٍاهتمت أمانة بريوت لتجمع إعالن دمشق يف بيـانه، فقد  أو حياول الوقوف ضد،سوريا

، »املد الشـيعي الفـاريس « السورية باستهداف علامء السنة الذين وقفوا يف وجهَاحلكومة
 .كاشفني عن طائفية النظام ورعايته لنرش التشيع يف سوريا واملنطقة

السـنة إىل بعـد إخضـاع آالف العلـامء وخطبـاء املسـاجد واملدرسـني  «:وقال البيان

                                                           
)١( »CNN ١/٥/٢٠٠٧ ،»العربية. 



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 اعتقلـت قـوات أمـن النظـام ؛موافقات أمنية مسبقة من أجل السفر عرب وزارة األوقاف
 نجـل مفتـي سـوريا ، الـدكتور صـالح كفتـارو،الطائفي السوري مـدير جممـع أيب النـور

 بتهمة مفربكة مـن قبـل ؛حالته عىل القضاءإ، والراحل سامحة الشيخ أمحد كفتارو 
 .)١(» واختالس املال العام، مزاولة مهنة من دون ترخيص: وهي،أجهزة خمابرات النظام
 يف بيــان أصــدرته املخــابرات »اللجنــة الســورية حلقــوق اإلنســان «كــام اهتمــت

، ـعـىل خلفـيـة »دـيـر اـلـزور «العـسـكرية الـسـورية باعتـقـال شخـصـيات ـسـورية يف حمافـظـة
 . معارضتهم حلمالت التشيع

إلنسان من مصدر مطلـع يف حمافظـة علمت اللجنة السورية حلقوق ا «:وقال البيان
َدير الزور شامل رشق سورية، أن املخابرات العسكرية السورية هناك أقدمت منذ أوائل 

 وحـتـى ـهـذه الـسـاعة ـعـىل اعتـقـال جمموـعـة ـمـن اـملـواطنني ؛فرباـيـر اـملـايض/ـشـباط ـشـهر
املـجـاورة ) خطـلـة( وال ـسـيام يف بـلـدة ؛ ملعارـضـتهم نرش التـشـيع يف منطـقـتهم،الـسـوريني

 .)٢(»حافظة دير الزورمل


 املفـتــي الـعــام  أمحـــد ـبــدر اـلــدين حـســون،-١ 
وـكـان قـبـل ذـلـك ، ٢٠٠٥يولـيـو /ـمتـوز للجمهورـيـة، مـنـذ

 . حللبًمفتيا

                                                           
 .٩/٧/٢٠٠٩ ،»مفكرة اإلسالم« )١(
 .٣/٥/٢٠٠٨ ،»املحرر العريب« )٢(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 
 

 
 

 
 

 زعيم الطائفـة اجلعفريـة يف  عيل حسني مكي،-٢
والـذي  ؛)١٩٧٨ت (،  لوالده حسني مكيًسورية؛ خلفا

 بعـد وفـاة حمسـن ١٩٥٢سـنة كان قد برز إىل الواجهة يف 
 .األمني

ن إ :ويـقـول املطلـعـون ـعـىل أـمـور الـشـيعة يف ـسـوريا
يتعرض للتهميش من قبـل  ١٩٨٥عام عيل مكي بدأ منذ 

يـة بالتعـاون مـع يران حيث بـدأت السـفارة اإل؛ينييراناإل
 ليا يف السـلطة السـورية تعمـل عـىل تلميـعُجهات داخلية ع

 . عبد اهللا نظام:ودعم رجل آخر، هو
 
 
 
 
 
 

 .قورئيس اجلمعية املحسنية يف دمش من أبرز علامئهم؛  عبد اهللا نظام،-٣
  إمـام مسـجد مقـام السـيدة، نبيل احللبـاوي-٤

 . رقية
 م، ١٩٦٥عـام مـن مواليـد  ، هشام آل قطـيط-٥

 التي أدى فيها  ؛ويعود سبب تشيعه إىل إقامته يف بريوت
 . عسكريةاخلدمة ال



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 
 

 
 

وقطيط هو صاحب مؤلف يروي سرية أبرز املتشـيعني يف 
 .العامل

ـايل، و،ـهـاين ـمـرتىض. د-٦ ـيم الـع ـر التعـل حاـمـل « وزـي
 .»مفاتيح مسجد السيدة زينب

ـالم الـسـابق، وـسـفري ، مـهـدي دـخـل اهللا-٧ ـر اإلـع  وزـي
ــة  ـســوريا ـلــدى اململـكــة العربـي

ترشيـــن   مـــنًالســـعودية بـــدءا
 . ٢٠٠٩أكتوبر /األول
 
 
 

 رجل أعامل بارز، وصاحب ،صائب نحاس -٨
ىل إ مـن السـياحة والفندقـة ؛استثامرات يف عدة جماالت

الصناعة ووكاالت السـيارات، ونشـاطاته متتـد مـا بـني 
 .  والعراق، ولبنان،سورية

قـرب مقـام السـيدة زينـب،  »سـفري «يملك فندق
 ال سـيام ؛تفعيل السياحة الدينية «والذي عزا إنشاءه إىل

 .)١(» والعراقإيرانن مع بالتعاو

                                                           
 .١٦/٧/٢٠٠٣ ،»لرشق األوسطاصحيفة « )١(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 
 

وهـو أسـتاذ ، ١٩٥٢  مـن مواليـدّحممود عكام،. د -٩
 وخطـيـب اـجلـامع ،ومفـتـي حـلـب الرشيـعـة يف جامـعـة حـلـب،

 .الكبري فيها
 سمدير أوقاف طرطو ،حممد عبد الستار السيد -١٠

ً، وـكـان واـلـده وزـيـرا لألوـقـاف حـتـى وفاـتـه، ١٩٨٥مـنـذ ـسـنة 
 .عىل طريقة الشيعةيعتمر العاممة السوداء ّجده وكان 

 .)١(»الثورة احلسينية«، و »القول احلق يف حق آل البيت «: مؤلفاته من

  
 

 
ـاب  م،حســني الرجــا -١١ ـف كـت ـن وحــي «ؤـل ـاع ـم دـف

ـة ضــمن الـسـنة والـشـيعة ـد »الرشيـع ـق ، ١٩٤٥، ـمـن موالـي واتـن
ًوقـد كـان باألصـل صـوفيا وشـيخا إلحـدى ١٩٨٤التشيع سنة  ً ّ

 .رقالط
                                                           

 .»املعصومون األربعة عرش«موقع  )١(



 

 
 

 
 
  



 
 .)١(ينحدر من قرية حطلة بمحافظة دير الزور، وهو يتبع اآلن للتيار الشريازي

                                                           
 .»املعصومون األربعة عرش«موقع  )١(



 ١٤٤ 
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V 
 

ّمن البلـدان السـنية، يشـرتك يف االنـتامء إىل السـنة كافـة  -كام هو معروف-األردن 
 والشيشان، بـل واألردن ،الرشكس  كاجلراكسة أو؛ بل وحتى غري العربية منها،مكوناته

، )%٥( باسـتثناء أقليـة مسـيحية بحـدود ؛يكاد يكون مـن البلـدان ذات الوحـدة الدينيـة
ف ـمـن اـلـدروز، يـعـيش معظمـهـم يف منطـقـة األزرق يف رشق اململـكـة، ـكـام وبـضـعة آال

 التي جاءت يف ؛يوجد بضع مئات من العائالت الشيعية األردنية ذات األصول اللبنانية
 . عرشينيات القرن املايض

إن ما نحن بصدد توضيحه هو اجلهود التي تبذهلا جهـات عديـدة لـنرش التشـيع يف 
َ البلـد الـذي يتـوىل فيـه ؛ حيـث جيـاور األردن العـراق؛غـرايف موقعه اجلةاألردن، مستغل

الشيعة اليوم مقاليد احلكم، وسوريا التي يشجع النظام العلوي النصريي فيها عـىل نرش 
 وحرصـه عـىل إقامـة عالقـات قويـة مـع ،التشيع، وبالتايل فإن األردن بموقعـه اجلغـرايف

 »هاللـه« السـاعي إلكـامل ؛يع أصـبح حمـط أطـامع التشـ؛-وخاصة العراق-دول اجلوار 
 . ٢٠٠٤الذي حذر منه العاهل األردين امللك عبد اهللا الثاين يف هناية عام 

 إال أن جهود نرش التشيع يف األردن ال تصـل بـأي حـال ؛وبالرغم من هذه األطامع
ـك؛»اـملـد« أو ،»التغلـغـل«ـمـن األـحـوال إىل مـسـتوى   خاصــة يف املواـقـع ؛ ـكـام يـشـاع ذـل

 فإن ثمة من هيـدف ؛ واملبالغة بأعداد املتشيعني، من خالل هتويل األرقاماإللكرتونية، إذ
ـاألردن  ـأن الشــيعة ـب ـول ـب ـري(إىل الـق ـددهم الكـب ـم ـع ـون!!) رـغ  مضــطهدون، ،مظلوـم



 

 
 
 
 
 



–  
كام جتىل ذلك يف ترصيـح السـيايس العراقـي ! وحمرومون من إقامة املساجد واحلسينيات

 ! ألف شيعي أردين)٣٠( وجود ّأمحد اجللبي لقناة احلرة األمريكية، حيث ادعى
ـا الصــحيح ـيع يف األردن يف حجمـه ـاهرة التـش ـة ـظ ـتم دراـس ـب ـحي  دون ؛إن الواـج

وهـو غـري ( أو تغافل وإمهال، ألن احلديث عن اخرتاق أو تغلغل أو مـد ،مبالغة وهتويل
ًقد يسبب آثارا عكسية، وباملقابل فإن إمهال الظاهرة قد يساهم يف تفاقمها) صحيح ّ . 

 ومدى انتشاره عن العالقات األردنية اإليرانيـة، »التشيع«بالتأكيد فصل ال يمكن 
التي ال تبدو اآلن يف أحسن أحواهلا، بسبب التوجس األردين مـن السياسـات واألطـامع 
والتدخالت اإليرانيـة يف املنطقـة، وسـعيها المـتالك السـالح النـووي، ممـا يزيـد التـوتر 

إـيـران بالفـصـائل واألـحـزاب احلاكـمـة يف باملنطـقـة، والـتـوجس ـكـذلك بـسـبب عالـقـات 
 وغريها، األمر الـذي جيعـل األردن يشـعر بأنـه ، ولبنان،العراق، واملعارضة يف فلسطني

 . مترضر من هذه السياسات والعالقات
كام ال يمكن فصل التشيع يف األردن عن الوضـع اإلقليمـي، وإعجـاب عـدد كبـري 

 وأمينه العـام حسـن ،»املنار«وبقناته الفضائية ّمن األردنيني بحزب اهللا الشيعي اللبناين، 
 .نرص اهللا

ـن  ـزل ـع ـن التشــيع يف األردن بمـع ـه ال يمـكـن احلــديث ـع ـد، فإـن ـة «وبالتأكـي اخلـط
 لنرش التشيع يف املنطقة العربية، وهي تلك اخلطة الرسيـة التـي أعـدهتا إيـران »اخلمسينية

 . ًلتشييع املنطقة خالل مخسني عاما

 والسـيطرة ، ونرش التشـيع،ّ خطة إيرانية رسية لتصدير الثورة:اخلطة اخلمسينية هي

  .ً خالل مدة تصل إىل مخسني عاما،عىل منطقة اخلليج وما جاورها
ّوهذه اخلطة الرسية أعـدها جملـس شـورى الثـورة الثقافيـة اإليرانيـة، ووجههـا إىل  ّ ّ

مكتـب (يرانيـة، وقـد اسـتطاعت رابطـة أهـل السـنة يف إيـران املحافظني يف الواليات اإل



 

 
 

 
 
 

ـرحيم ) لـنـدن ـد اـل ـدكتور عـب ـة اـل ـا إىل العربـي ـة، ونقلـه ـة اهلاـم َاحلصــول ـعـىل ـهـذه الوثيـق
 . )١(البلويش

 تـدعو ؛واخلطة التي حتتوي عىل مخس مراحل، مدة كل واحدة منهـا عرش سـنوات
ـجيـاد العـمـل ومتطلـبـات احلـيـاة أنـصـار إـيـران وأتباعـهـا إىل رشاء األرايض والبـيـوت، وإ

 .  ويزيدوا عدد السكان، ليعيشوا يف تلك البيوت؛ألبناء مذهبهم
ـكـام دـعـت اخلـطـة أتـبـاع إـيـران إىل إقاـمـة عالـقـات قوـيـة ـمـع املـسـؤولني وأـصـحاب 

 إذ أقام بعض الشـيعة العـراقيني مـن ؛رؤوس األموال، وهو ما حيدث بالفعل يف األردن
 . ّ األردن، ووطدوا عالقاهتم ببعض املسؤولنياألثرياء استثامرات كبرية يف

ومل تغـفـل اخلـطـة ـحـث الـشـيعة ـعـىل اـحـرتام الـقـانون يف اـلـدول الـتـي يقيـمـون ـهبـا، 
وطاعة منفذي القانون وموظفي الدولة، واحلصول عىل تراخيص رسمية لالحتفـاالت 

 سوف املذهبية بكل تواضع، ولبناء املساجد واحلسينيات، ألن هذه الرتاخيص الرسمية
 . ًتطرح مستقبال عىل اعتبار أهنا وثائق رسمية

ً نراه جليا يف طلب بعض الشـيعة العـراقيني ترخيصـا مـن ؛وما يتعلق بالبند األخري ً ّ
 أرقـى أحيـاء العاصـمة ؛السلطات األردنية إلقامـة مسـجد وحسـينية يف منطقـة عبـدون

ـد ـزار بمحافظــة الكــرك عـن ـدة اـمل ـرب جعفــر ّعــامن، وإقامــة طقــوس عاشــوراء يف بـل   ـق
  .-كام سيأيت بيانه- تالطيار 

وإقامــة يف األردن، حمــاوالت متعــددة لرشاء األرايض العــراقيني كــام أن للشــيعة 
 .)٢(الرشكات التجارية هلذا الغرض

                                                           
 : يمكن قراءة نص اخلطة عىل موقع شبكة الدفاع عن السنة )(١

http://www .dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=٦١٨٦٧ 
 ص( »املشـكلة الشـيعية«أسامة شـحادة، : انظر عن هذه اخلطة وتطبيقاهتا يف الدول العربية )٢(
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–  


 ئالت شيعية أردنية من أصل لبناين عاً:أوال
وهي ال تتجاوز املئات 

عيش غالبهـا ي ،من العائالت
 وخاصــة ؛ شــامل اململكــةيف

الرمـثـا، ودـيـر أيب : يف مـنـاطق
 . سعيد، والطرة، وكفر أسد
: ومن عائالهتم البارزة

بيضـــون، ســـعد، ديباجـــة، 
فـــردوس، مجعـــة، الرشارة، 

 . )١(حرب، برجاوي، البزة
 . ويوجد يف جبل التاج بعامن عدة أرس شيعية

ـؤالء الـشـيعة ؛وبحـسـب زـعـيم ـشـيعة األردن عقـيـل بيضــون ود أصــوهلم  تـعـ، فـه
 شـخص، مـنهم )٢٠٠٠( ويقـدر عـددهم بــ ،١٩٢٠ ودخلوا البالد عام ،جلنوب لبنان

 . )٢( يف عامن)٥٠٠( و، يف مدينة الرمثا)٨٠٠(
 تسقط العديد من املبالغات حول عـدد شـيعة ؛وبتلك األرقام التي أوردها بيضون

 . املنحدرين من أصل لبناين؛األردن
                                                           

= ٢٦٣(. 
 . ٢٠٠٦ /٤/١٠ »صحيفة الغد األردنية«، حممد أبو رمان، ١ ج،التشيع يف األردن: مقال )١(
 .٢٥/٨/٢٠٠٩يف  »اجلزيرة نت« ،النجار حممد ،األردن جيرم نرش التشيع: مقال )٢(



 

 
 

 
 
  



 
 برزت عالقة بني شخصيات مـن هـذه ؛املايضويف منتصف التسعينيات من القرن 

العشائر وبني مؤسسة اخلوئي يف لنـدن، بمباركـة مـن ويل العهـد األردين السـابق األمـري 
أيب ذر « :احلسن بن طالل، وكان ثمة تفكـري بتأسـيس مؤسسـة خاصـة هبـم حتمـل اسـم

 .)١( أن الدولة تراجعت عن هذه الفكرة فيام بعدّإال ؛»الغفاري

 


 
 شيعة عراقيون مقيمون يف األردن: ًثانيا

 ؛ وهو العام الذي اندلعت فيه حرب اخلليج الثانية؛م١٩٩١شهد األردن منذ سنة 
هجرة أعداد كبرية من العراقيني إليه، بسبب الظروف السياسـية واالقتصـادية واألمنيـة 

ني مـذاهب العـراقيني املقيمـني لبالدهم، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية تبـ
                                                           

 . ٢٠٠٦ /٤/١٠ »صحيفة الغد األردنية«، حممد أبو رمان، ١ج ،التشيع يف األردن: مقال )(١



 

 
 
 
 
 



–  
 مـنهم عـدد  الـذين سـعى ؛ أنه مـن الواضـح أن غـالبهم كـان مـن الشـيعةّإال ؛يف األردن

 إىل نرش التشيع يف األردن، واستاملة أكرب عدد مـن األردنيـني -وبجهود فردية ومجاعية-
 .  من خالل اإلحتكاك يف العمل والسكن،إىل مذهبهم

يف خمتلـف مـدن األردن،  -م شـأن بـاقي العـراقينيشـأهن- سكن العراقيون الشيعة
 وبـعـض ،)وـسـط البـلـد( الـتـي ـسـكنوا بـشـكل ـخـاص وـسـطها ؛ّ العاـصـمة ـعـامن:ومنـهـا

 . واهلاشمي الشاميل،ّ حي املحطة:األحياء الشعبية القريبة منها، مثل
 يف نرش التشـيع ًاـّ مهمـًولعبت العاملة العراقية التي اختلطت بالشارع األردين دورا

 خاصة بـني زمـالء وأربـاب العمـل، ؛ منذ عقد التسعينيات من القرن املايض،األردنيف 
 .والوسائل البسيطة األخرى واألرشطة، ،مستغلة الكتب

ـ ـك الـشـيعة بعـضـها- »املـطـاعم«ن واـسـتغل الـشـيعة العراقـي كوـسـيلة  -حـيـث يمـل
رشطـة، ً منهـا ملتقـى للشـيعة واملتشـيعني، ومكانـا لتشـغيل األا وجعلو،للتجمع العلني

 . وإسامع الناس فكر الشيعة وطقوسهم
 ومطعـم ، ومطعـم الباشـا، ومطعم تنور احلبايـب،مطعم العزائم: من هذه املطاعم

 فيـسـتأجرون ، ـيـأيت بـعـض أغنـيـائهم؛ويف املناـسـبات الدينـيـة الـشـيعية،  ـكـل ـيـوم:ـيـدعى
ة  طبـخـًاّ حـيـث يـطـبخ الطـهـاة حرصـيـ،ًاملطـعـم بكامـلـه، وـيـأمرون بتوزـيـع الطـعـام جماـنـا

 .)١( التي تعترب الطعام الدائم ألي يوم فيه مناسبة دينية؛اهلريسة
إقامـة  :يف عقـد التسـعينياتولقد كان من أبـرز مظـاهر الوجـود الشـيعي العراقـي 

 يف الوقت الـذي مل تكـن تقـام ،١٩٩٣ من سنة ًءاطقوس عاشوراء، يف مدينة الكرك، بد

                                                           
 .٢٦/٢/٢٠٠٧ ،»صحيفة املدينة السعودية« )١(



 

 
 

 
 
  



 
 ). زاراتسيأيت احلديث عن امل(فيه مثل هذه الطقوس قبل ذلك 

 هجـرة ؛ وهو عام االحتالل األمريكي للعراق؛٢٠٠٣ًوشهد األردن بدءا من عام 
رسعـان  لعـراقالذين كانوا مقيمني خارج ان الشيعة وعراقية جديدة باجتاهني، فالعراقي

، وبـدأت هجـرة العـراقيني السـنة للخـارج بسـبب عمليـات القتـل إىل بلـدهمما عـادوا 
ضـوا هلـا عـىل يـد امليلشـيات الشـيعية الشـعبية واحلكوميـة،  التـي تعر؛والتطهري الطائفي

 ألف )٧٠٠-٥٠٠(بحيث وصلت التقديرات ألعداد العراقيني املقيمني يف األردن بني 
ّـشـخص، كـثـري ـمـنهم ـمـن أـصـحاب رؤوس األـمـوال، األـمـر اـلـذي أدى لوـجـود طبـقـة 
ـة، وتســهيالت لإلق ـة، حصــل بعضــهم عــىل اجلنســية األردنـي ـة شــيعية غنـي امــة ّعراقـي

 . واالستثامر، وأقاموا عالقات وثيقة مع العديد من املسؤولني األردنيني
 ةسـنيف ًؤخرا؛ كشف تقرير أنجزه معهد فافو النروجيي عن العراقيني يف األردن مو
%) ٨٠( أن األغلبية السـاحقة مـن هـؤالء هـم مـن املسـلمني العـرب، وأن نحـو ٢٠٠٧

 الشـيعة العـراقيني املقيمـني يف األردن تبلـغ ، وبالتـايل فـإن نسـبة نسـبة)١(منهم مـن السـنة
 %). ٢٠(حوايل 

حاول الشيعة العراقيون يف األردن تأسيس مساجد خاصـة هبـم وحسـينيات، وقد 
 رفـض تـرخيص مسـجد وحسـينية يف :لكن طلباهتم كانت تواجه بالرفض، ومـن ذلـك

ثالثـة  رصـد هلـا الشـيعة قطعـة أرض تقـدر قيمتهـا ب-أرقى أحياء عـامن-منطقة عبدون 
للوحـدة إذ اعتربت السلطات أن السعي إلنشاء مساجد شيعية تفريـق ، )٢(ماليني دوالر
 .املساجد متوفره ومفتوحة أمام مجيع املصلنيف ؛اإلسالمية

                                                           
 .٢٤/١١/٢٠٠٩ األردنية، »الغد«، حيدر سعيد، يتوافقية بحياء وطن: مقال )١(
 .٢٩/١١/٢٠٠٥ ،»وكالة قدس برس« )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
 الشـيعةتغري الكبري الذي حصل عىل نوعيـة العـراقيني وينبغي اإلشارة هنا إىل أن ال

فعنـدما كـان أسلوب الدعوة إىل التشيع، القادمني إىل األردن، قد أدى إىل االختالف يف 
ـنة  ـاب ـس ـدموا يف أعـق ـذين ـق ـيعة اـل ـم الـش ـرية و ١٩٩١معـظ ـة الفـق ـن العامـل ـات ـم الطبـق

 فـإهنم ، يف املنـاطق الشـعبية، واحتكـوا بالشـارع األردينًاملتوسطة، وكان وجودهم الفتا
ـاب ـيع بالكـت ـعوا إىل نرش التـش ـط،ـس ـة، والرشـي ـاءات املغلـق ـ، واللـق ـائل البـس يطة  والوـس

 .األخرى
عـاد إىل العـراق، الشـيعية  فإن الكثري من هذه العاملة العراقيـة ؛٢٠٠٣أما بعد سنة 

ـاط التبـشـريي ـور النـش ـذي أدى إىل فـت ـر اـل ـذهتا ؛األـم ـي اـخت ـراءات الـت ـع اإلـج ـيام ـم  الـس
ًالسلطات األردنية ملراقبة التشيع، وحل بدال منهم عراقيون من الطبقـات الغنيـة، ومـن 

 من الشـيعة والسـنة عـىل حـد سـواء، وأقـام ؛-عىل وجه اخلصوص-ل فئة رجال األعام
الـذين يملكـون  وخاصة آل اخلوام ؛بعض التجار الشيعة رشاكات مع بعض املسؤولني

يف سـعيهم لـنرش - ّواجته هؤالء التجـار،  وعقارية، وخدمية،يف األردن مشاريع صناعية
هتم باملسـؤولني األردنيـني، إىل اسـتغالل نفـوذهم، وعالقـا - ومتكني طائفتهم،مذهبهم

 سعيهم للحصـول عـىل : خلدمة طائفتهم، ومن ذلك»فوقية«وحماولة استصدار قرارات 
 حسينية عبدون، خالفـا لألسـلوب الـذي :تراخيص إلقامة مساجد وحسينيات، ومنها
 .كانت تتبعه العاملة العراقية الشيعية فيام مىض

ذكـرت األنبـاء أن األمـن  ؛نيويف خرب ذي صلة عن أنشـطة بعـض التجـار العـراقي
ًين فكك مؤخرااألرد  شبكة تزويـر إقامـات لعـراقيني يف األردن، يتزعمهـا رجـل أعـامل ّ

 .)١(عراقي معروف
                                                           

 .٢٧/١٠/٢٠٠٩ ،»صحيفة الغد« )١(



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 ًمتشيعون أردنيون حديثا: ًثالثا
إضافة إىل العائالت الشيعية األردنية من ذوي األصل اللبناين، والشيعة العـراقيني 

 يوجد عدد من األردنيني ؛ وبعضهم بأموال كثرية،كبريةالذين قدموا إىل األردن بأعداد 
 يظهـره آخـرون، وقـد ؛ًالذين تشيعوا حديثا، ويف حـني خيفـي الكثـريون مـنهم تشـيعهم

 : ألفوا يف ذلك الكتب العديدة، ومنهم
 : أمحد حسني يعقوب-١

ّ يف مدينة جرش، وخـريج حقـوق ١٩٣٩من مواليد سنة 
 . من جامعة دمشق

ــيع أل ــأثر بالتـش ــريوتـت ــوده يف ـب ــرة ـخــالل وـج  ،ول ـم
ـرتة ـك الـف ـن تـل ـول ـع ـب الشــيعة، إذ يـق ـض كـت ـه بـع : ومطالعـت

الشيعة بـني احلقـائق ( قرأت كتاب ؛وأثناء وجودي يف بريوت«
 فتغـريت فكـريت عـن ؛ لإلمـام العـاميل)املراجعـات( ملحسن األمني، وكتاب )واألوهام

 . »! كانت مستقرة يف ذهنيًالتاريخ كله، واهنارت تباعا كل القناعات اخلاطئة التي
 وصـحابة ، وأهلهـا،ّعـدة كتـب تـروج للتشـيع، وتسـفه السـنة -بعد تشيعه- ّألف

 : الرسول الكرام، ومن هذه الكتب
 . »نظرية عدالة الصحابة« |
 .»حقيقة االعتقاد باإلمام املهدي املنتظر« |
 » وماذا فعلوا هبا؟؟أين سنة الرسول« |
 . » القصة الكاملة..لهاملواجهة مع رسول اهللا وآ« |

حشاه املؤلف بمفرتيات عن مؤامرات مزعومة من الصحابة األخري وهذا الكتاب 
 وقفـت وقفـة رجـل )٢٣ ( إن كـل بطـون قـريش الــ«: ، من قبيـل القـولخضد النبي 



 

 
 
 
 
 



–  
واحد، وشكلت جبهة واحدة بمواجهه أهل بيت النبوة وبني هاشم، فمن غـري املمكـن 

 !! ثمرة تصور آينًعقال أن تكون هذه الوقفة 
 وحاربـت ، وحاربتـه،وأنت تالحظ أن هذه البطون قد وقفت جمتمعـة ضـد النبـي

 ، حتـى أحـيط ـهبـا؛ً عامـا)١٨( وحاربـت اهلاشـميني بكـل وسـائل احلـرب طـوال ،دينـه
 .  ونطقت بالشهادتني كارهة،فسلمت أو استسلمت

وقبضـت ...واملدهش أن كل املنافقني وقفوا مع بطون قـريش وقفـة رجـل واحـد،
البطون عىل مقاليد األمـور، ووقـع اخلـالف بـني األنصـار، واكتشـفوا بـأهنم أمـام جتمـع 

ـة، فســلموا ـور، وحتــول إىل ســلطة حقيقـي ـد األـم ـىل مقالـي ـبض ـع  ، لينجــوا بأنفســهم؛ـق
 .»وليحافظوا عىل حياهتم ومصاحلهم

يف ـســنة م، وـتــويف هـنــاك ٢٠٠٣ـهــاجر يعـقــوب إىل الوالـيــات املتـحــدة يف ـســنة 
 .م٢٠٠٧
 : مروان خليفات-٢

ًحاليااملقيم   قرب إربد، وخريج رشيعة من ١٩٧٣ يف سوريا، وهو من مواليد سنة ّ
 .جامعة الريموك األردنية

          


 



 

 
 

 
 
  



 
بالتشيع عن طريـق أحـد أصـدقائه الشـيعة، ثـم مطالعتـه لـبعض كتـب مروان تأثر 

 .املتشيع التونيس التيجاين
ًويقول بعض املتابعني للشأن الشيعي بأن مروان هييأ ليكون قائدا ّ  ؛ للتشـيع األردينُ

ـرازه يف إـمـن ـخـالل   والفـضـائيات ، والـنـدوات،األوـسـاط الـشـيعية ـعـرب املـحـارضاتـب
 : وقد ألف بعد تشيعه بعض الكتب، لنرصة التشيع منها، الشيعية
 بأنـه تَّويف هذا الكتاب يصف مروان الصحايب معاوية ، »وركبت السفينة« |

 ! » قاتل األبرياء.. آكل الربا..شارب اخلمر«
 . »أكرمتني السامء« |
  .»تظار املقدسمزامري االن« |
 . »النبي ومستقبل الدعوة« |
:  وـيـتهمهم ـبـالردة، فيـقـول،معـظـم الـصـحابةـمـروان ّ يكـفـر  الكـتـاب الـسـابق ويف

 ؛ جعل أصحابه مرجعية لألجيـال مـن بعـدهَّيذهب البعض إىل أن النبي «
... بحيث يقومون بنقل القرآن والسنة ملن بعدهم، وحتيط هذا القـول إشـكاالت كثـرية 

حاديث رصحية يف دخول مجاعات من الصحابة يف النار، وقـد فرسهـا املـفرسون هذه األ
ّفعلة دخول الصحابة يف ! باملنافقني واملرتدين، وهذا التفسري خمالف ملعطيات األحاديث

 ؛بينام أنا قائم فإذا زمـرة«...، واالرتداد بعد النبي ، اإلحداث:النار هي
إىل : أيـن؟ قـال: هلـم، قلـت: م، قـالحتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبيـنه

إهنم ارتدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى، فال : وما شأهنم؟ قال:  قلت!النار واهللا
 ،، فهذا نص رصيح يف دخول الصـحابة النـار» مثل مهل النعمّإالأراه خيلص منهم 

 .»وال يبقى منهم إال القليل
 



 

 
 
 
 
 

 :حسن أمحد احلياري.  د-٣
 وهو حمارض يف جامعـة الريمـوك األردنيـة، يف كليـة ،»دالسي«والذي يلقب نفسه بـ 

 . الرتبية، وقىض سنة للتفرغ العلمي يف طهران
 ًوفيه يبني احلياري شيئا، )١(»معامل يف الفكر الرتبوي للمجتمع اإلسالمي«: من كتبه

كـام - أن نجد خري أمة أخرجت للناس ؛ًلذلك ليس غريبا«: دة، فيقولمن عقيدته اجلدي
 قد انحدرت من هذه املكانة السامية، إىل - يف كتابه املنري يف عهد النبوةق وصفها احل
 .  عليهدوضع ال حتس

 والذي انبثقت عنه بقية األسباب، يكمـن يف خمالفـة ؛ن السبب األول هلذا الرتديإ
ً يف يوم اخلميس، عندما أراد أن يكتـب هلـم كتابـا عدد من املسلمني للنبي 
أن يـشـار إىل ـهـذه املخالـفـة باالجتـهـاد .. .ًاّواليشء املخـجـل حـقـ، ًـلـن يـضـلوا بـعـده أـبـدا

 !املقدس
 شق االجتهاد طريقه يف خمالفـة النصـوص القرآنيـة، وحمـارصة ؛ومنذ تلك اللحظة

 بعـد وفـاة أبيهـا ‘ وإحراقهـا أكثـر مـن مـرة، وحـورص بيـت الزهـراء ؛السنة النبويـة
ت الطاهر، كـام اسـتبيحت حرمـات آل ًمبارشة، بدال من تقديم الوالئم والعزاء هلذا البي

 القتـال بـني حلـرام، واملدينـة الفاضـلة، واسـتعر، وبيت اهللا ابيت الرسول 
 . )٢(»املسلمني إىل يومنا هذا

                                                           
 .٢٠٠١، يف سنة )األردن(صدر هذا الكتاب عن دار األمل يف إربد  ) (١

  .)ك( مة الكتاب، صفحةمقد )٢(
وال خيفى ما حوته الفقرة السابقة من طعن احلياري يف الصحابة الكرام ال يسـتند إىل دليـل،  

  الـذين؛، واهتام له بأنه مل ينجح يف تربيـة أصـحابه وأتباعـهخوهو يف احلقيقة إساءة للنبي 
= 



–  



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 : حسن السقاف-٤
م، ـكـان يتبـنـى الفـكـر ١٩٦١ّـمـن موالـيـد ـعـامن ـسـنة 

ـم أـصـبح ـمـن اـملـروجني إىل التـشـيع، رـغـم األ ـشـعري، ـث
 . حماولة نفيه ذلك
ف ـمــن املتحمـســني للتقرـيــب ـبــني الـســنة والـســقا

والشيعة، وهو الستار الذي يعمل حتته عدد من املتشيعني، وقد جاء يف موقعـه الرسـمي 
 ؛ الـدعوة إىل الوحـدة اإلسـالمية:أهم األفكـار التـي يـدعو هلـا«نت أن نرتعىل شبكة اإل

 ، واإلمامية،ني كأهل السنة املنزه؛التي من أول خطواهتا التقريب بني املسلمني املنزهني
 .» واإلباضية،والزيدية

 ، والتقـوى،فـالتكريم هـو بـالعلم...«: ويف حماولة ملحاكاة الشـيعة يقـول السـقاف
 . » األطهارورشف النسب آلل بيت النبي 

 )! الشنة (:كام سعى السقاف إلنشاء مذهب جيمع بني السنة والشيعة سامه
يـهـا ـعـىل ـعـدد كـبـري ـمـن أـهـل  تـطـاول ف،ًوـقـد أـلـف الـسـقاف كتـبـا وكتيـبـات كـثـرية

                                                           
 

 واسـتباحوا ،ابنتـه وحـارصوا بيـت ، وحرقوا سـنة النبـي،زعم احلياري أهنم خالفوا القرآن =
 والغريب أن تلك االفرتاءات تصدر مـن أسـتاذ جـامعي خمـتص !حرمات بيت آل الرسول

 !!بأصول الرتبية
انظر عن هؤالء املتشيعني والتغـري الـذي حيصـل عـىل كتابـاهتم وتفكـريهم عنـدما يعتنقـون 

ــع ، )١٢٣-١٠٥ص (، أســـامة شـــحادة، »املشـــكلة الشـــيعية«: التشـــيع إضـــافة إىل موـق
 الـذي ـيـرتجم ألبـرز املتـشـيعني يف العـامل وحيتـفـي هبـم، وـيـنرش ؛وينلـكـرت اإل»تبرصوناملسـ«

 .كتبهم



 

 
 
 
 
 



–  
ًاحلديث وعلامء اإلسالم قديام وحديثا  ، وإسحاق بـن راهويـه، وسفيان، كابن املبارك؛)١(ً

 وشيخ اإلسـالم ، والطرباين، والبخاري، واخلالل، واإلمام أمحد بن حنبل،وابن خزيمة
  .لخإ... واملحدث األلباين، والعالمة ابن باز، واحلافظ الذهبي،ابن تيمية
 يظـهـر »تناقـضـات األلـبـاين الواـضـحات« : وحيـمـل اـسـم؛أـحـد كـتـب الـسـقافويف 

 األلبـاين )٢(وفيه فصل خاص يثبت فيه نصـب«:  حيث يقول عن الكتاب؛ًتشيعه واضحا
، وتصحيحه ألحاديـث يف فضـل معاويـة ؛وتضعيفه ألحاديث يف فضل سيدنا عيل 

 . )٣(»وعمرو بن العاص
تفضـيله : دة عـىل تشـيع السـقاف، منهـاوقد أورد الشيخ غالب الساقي دالئل عدي

، واعتباره أحـق باخلالفـة مـنهم، وإنكـاره ي عىل أيب بكر وعمر وعثامن تلعيل 
، وحثه عىل ترك مذاهب أهـل السـنة خأن يكون أمهات املؤمنني ضمن آل بيت النبي 

  نجـاة أيب طالـب، والـدعوة إىل احلـداد عـىل وفـاة احلسـني بـن هواتباع الشـيعة، واعتقـاد
 .)٤(»...ب عيل

 وهـي مؤسسـة ؛وكان للسقاف صلة وتعاون مع مؤسسة اإلمام زيد الثقافية بعـامن
 ، ثم توقفت، ونرشت للسقاف بعض كتبه، من الزمنزيدية عملت دون ترخيص لفرتة

                                                           
 ،»كـشـف الغـمـة يف التـحـذير ـمـن تـعـدي الـسـقاف ـعـىل عـلـامء األـمـة«: انـظـر تفـصـيل ذـلـك )١(

 .للشيخ غالب الساقي» اإلسعاف يف الكشف عن حقيقة حسن السقاف«و
، يف زمن الفتنـة التـي حـدثت ت بن أيب طالب ّطائفة كانت تكن العداء لعيل: النواصب )(٢

 . -وهللا احلمد-بني املسلمني يف ذلك الوقت، وهذه الطائفة مل يعد هلا وجود يف هذه األيام 
  ! لتنفري الناس منهم؛وقد دأب الشيعة واملتشيعون عىل اهتام أهل السنة مجيعهم هبذه التهمة

 . نتنرتموقع السقاف الرسمي عىل شبكة اإل )(٣
 .)٢٠-٥ص ( »اإلسعاف يف الكشف عن حقيقة حسن السقاف« )٤(



 

 
 

 
 
  



 
 !!»الشنة« مذهب :وهي متيل للتشيع، وقد حاول من خالهلا ترويج فكرته
ني شيعة ق باالشرتاك مع حمق،ةًومؤخرا صدر للسقاف حتقيق لبعض الكتب الشيعي

 .يف بريوت
 : مصطفى أبو رمان-٥

، وقد نرش بعـض ّإمام وخطيب مسجد صهيب، يف منطقة الدوار السادس يف عامن
 . اليومية»صحيفة الغد«الصفحة الدينية يف املقاالت يف 

مـام اإلذلـك ّوقد أكد النائب السابق عن كتلة اإلخوان املسلمني تيسري الفتيـاين أن 
، وقـد نجـح يف اسـتاملة بعـض -رضوان اهللا علـيهم-م باإلساءة إىل بعض الصحابة يقو

  .ّمصيل ذلك املسجد
ن خطورة ما يقوم به ذلك اإلمام تتمثل يف كونه نجح بتشكيل حلقة أوقال الفتياين 

 ولـيس مـن منطلـق احلاجـة ؛أو جمموعة من األتباع واملنحازين ملذهبه من منطلق فكـري
 .واإلغراء املادي

ّفإن العديد من الشكاوى وصلته من مصيل ذلك املسجد حـول  ؛وبحسب الفتياين
ّ أن ًوعـىل مسـمع املصـلني، مؤكـدا ؛اإلساءات التـي يقـدم عليهـا ذلـك اإلمـام يف خطبـه
 لكون اإلمـام ال يـزال يقـدم الطـرح ؛العديد من املواطنني باتوا يمتنعون عن الصالة فيه

 .)١(ّكل مره إلظهار احلزن عىل مقتل احلسن واحلسني ويدعوهم يف ،ذاته يف خطبه الدينية


 أو االنجراف مع سيل الكتـب الشـيعية  االنبهار بالثورة اخلمينية ونشاطها،-١

                                                           
 .١٦/١١/٢٠٠٦ ،»صحيفة شيحان األردنية« )١(



 

 
 
 
 
 



–  

 


 

 .ًوهؤالء هم املتشيعون علنا، وهلم كتب ومقاالت يرصحون فيها بذلك الدعائية،
نبهار عدد من األردنيـني  ا-٢

ـــــــرب - ـــــــن الـع ـــــــريهم ـم كـغ
ـة حــزب اهللا -واملســلمني  بتجرـب

 وخطابـات أمينـه الشيعي اللبنـاين،
العـــــام حســـــن نرص اهللا، وقناتـــــه 

 التي ال تفتـأ تـروج ؛»املنار«الفضائية 
 .  وطقوسه، وشيوخه،للتشيع

ولقد ثبت مـن سـرية املتشـيعني 
ــأثر  ــني أن بعـــض هـــؤالء ـت األردنـي

ـريوت بالتشــيع خــالل و جــوده يف ـب
 أو ألـســــباب أـخــــرى، ،للدراـســــة

 . ومطالعته لبعض كتب الشيعة
ـــض  ـــد أدى إعجــــاب بـع ّولـق

األردنيني بحزب اهللا إىل أن يروا التشيع الذي يعتنقه حزب اهللا ويدعو إليـه هـو الطريـق 
 . ّالصحيح، والذي يعرب عن طموح األمة ورغبتها بتحرير فلسطني واملقدسات

 الذين كان من بينهم دعاة للتشـيع، ؛ بالشيعة العراقيني تأثر بعض األردنيني-٣
 . همرغم أن السلطات األمنية كانت تقوم برتحيل

 األمـر الـذي يـفرس انتشـار التشـيع يف  تقديم أموال لألردنيني كي يتشـيعوا،-٤
 .  وخاصة الوحدات والبقعة؛املناطق الفقرية وخميامت الالجئني الفلسطينيني

: ًالسابق يف إيران الدكتور بسـام العمـوش هـذا األمـر قـائالوقد أكد سفري األردن 



 

 
 

 
 
  



 

 
 

لقـد .. وعملية التشييع التـي جتـري اآلن يف األردن خطـرية«
ًشيعوا أناسا التشييع أصبح مثل التبشـري الكـنيس املسـيحي ، ّ

 . »الذي يشرتي فقر الناس وحاجتهم للعالج
: أجاب ،ّوملا سئل الدكتور العموش عن خطورة ذلك

 ؛ّتكـمـن يف أـنـه إذا ـتـم رشاء ـهـؤالء الـنـاس باـملـالاخلـطـورة «
 .)١(»فإهنم قد يصبحون قنابل موقوته

 :والطلبة الشيعة يف اجلامعات األساتذة  -٥
كان لبعض األساتذة الشيعة يف اجلامعات األردنية الرسـمية واألهليـة دور يف نرش 

ات ختصصـات ن خالل دوره كأستاذ يلقـى أفكـاره عـىل الطلبـة يف كليـات ذمف ؛التشيع
  .عل تأثري هذه األفكار أكربجيبعيدة عن العلوم الرشعية، مما 

هلـم و ؛كام أن بعض الطلبة الشـيعة مـن الـدول اخلليجيـة لـه نشـاط يف هـذا املجـال
  .هتم بإقامة الطقوس الدينيةانشاط قوي بني جالي

    


                                                           
 . ٧/٣/٢٠٠٧ ،»صحيفة احلقيقة الدولية« )(١
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 : صحيفة اللواء-١
، وقـد  تصدر عـن املركـز األردين للدراسـات واملعلومـات،وهي صحيفة أسبوعية
، ٢٠٠١، ورأس حتريرهـا حتـى وفاتـه يف إيـران سـنة ١٩٧٢أسسها حسن التل، يف سنة 

 ،ُليكمل ابنه بالل مسرية والده يف الـرتويج للتشـيع وإيـران، بحجـة الوحـدة اإلسـالمية
 !والتقريب بني املذاهب

                        


 

 فهـي دائمـة الثنـاء عـىل ؛واكتشاف امليول الشـيعية للصـحيفة لـيس بـاألمر العسـري
 إضـافة إىل ،ا ومنهجهم، ودائمة االستضافة هلم عىل صفحاهت، ومذهبهم،شيوخ الشيعة

ـرانيني، وـمـنهم  مستـشـار مرـشـد الـثـورة  حمـمـد ـعـيل التـسـخريي:بـعـض املـسـؤولني اإلـي
املحـامي املتشـيع أمحـد : اإليرانية عيل خامنئي، ومن ضمن الذين فتحـت صـفحاهتا هلـم

 . لينرش فيها كتبه عىل مدار سنوات طويلة؛حسني يعقوب
ـاريخ  ـداد الصــحيفة بـت ـالـعـىل ـسـبيل- ٢١/٤/٢٠٠٩ويف أـحـد أـع  نرشت - املـث

ـة، وأوردت  ـي اكتشــفتها الســلطات املرصـي ـة حــزب اهللا الـت ـن خلـي ـاال ـع ًالصــحيفة مـق
ملاذا هـذا اإلرصار املقيـت عـىل اعتبـار «: الصحيفة تساؤالت عديدة، كان أحدها القول

 .»ً خالفا لفتوى العلامء؟؛هتمة) الشيعة(



 

 
 

 
 
  



 
، »ويقـضـية القرـضـا«وـقـد تـبـني ـمـنهج الـصـحيفة الـشـيعي بـشـكل واـضـح ـخـالل 

 مـن -رئـيس االحتـاد العـاملي لعلـامء املسـلمني-عندما حذر الشيخ يوسف القرضـاوي 
 فانربت الصحيفة ورئيس حتريرهـا بـالل التـل للـدفاع عـن الشـيعة، ؛جهود نرش التشيع

واملذهبية عالمـة مـن عالمـات عظمـة اإلسـالم، وقدرتـه «: ومما قاله التل يف تلك الفرتة
ني بعـض مـذاهب أهـل السـنة مـن اختالفـات تفـوق بكثـري ّعىل التنوع، منوهني أن ما ب

 .)١(» خاصة املذهب اجلعفري؛االختالفات بني مذاهب السنة ومذاهب الشيعة
 وإنفـاق األمـوال ،ًوال يرى التل يف هذا املقال بأسا من نرش إيران للتشيع بني السنة

رة التشـيع أشار الشيخ القرضاوي يف حديثـه عـن ظـاه«: الطائلة يف سبيل ذلك، ويقول
 والسـؤال املطـروح ،ّإىل الدعم املايل الذي يرصف عىل نرش التشيع يف املجتمعات السنية

 وهـي بالتأكيـد تفـوق مليـارات إخواننـا مـن أتبـاع ،أين مليـارات أهـل السـنة: اآلن هو
 املذهب اجلعفري؟ 

 يتمثل يف أنه لدى إيران كدولة، والشيعة كمـذهب مرشوع ؛واجلواب واضح جيل
 .)٢(» من حقهم أن يسعوا إىل حتقيقه، وأن ينفقوا عليه،ثقايف إسالميحضاري 

                                                           
 ،٢٣/٩/٢٠٠٨ بتـاريخ ،أسئلة مرشوعة بـني يـدي الشـيخ يوسـف القرضـاوي :من مقال )(١

 الشـيعة ومـذاهبهم مـن خـالف  فإن ما بـني؛ وعدم ختصص،ّوما قاله التل ينم عن قلة علم
ّوتناقض ال يمكن أن يشبه بام بني املذاهب السنية األربعة من خالف، كام بـني ذلـك الشـيخ  ّ ّ ُ

ويمكـن قـراءة ملخـص ، »أسطورة املـذهب اجلعفـري«الدكتور طه حامد الدليمي يف كتابه 
 : هلذا الكتاب عىل الرابط

http://www .alrased.net /show_topic.php?topic_id=١٠١٢  
 . أسئلة مرشوعة: مقال )(٢
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 : صحيفة اهلالل-٢
 وقـد توقفـت عـن الصـدور، ،وهي صحيفة أسـبوعية حمـدودة التوزيـع واالنتشـار

ـاول ـعـىل الصــحابة وأمـهـات  ـروج للفـكـر الـشـيعي، والتـط ـاالت ـت ـت ـعـىل نرش مـق دأـب
عائشـة « :ً مقاال بعنوان٢٠٠٣يناير / يناملؤمنني، ونرشت يف أحد أعداد شهر كانون الثا

 ؛ وعـىل إثـر هـذا املقـال،»يف البيت النبـوي عصـمها اهللا مـن وقـع الـذباب عـىل جسـدها
ـمـن الدوـلـة الـصـحيفة ـعـن الـصـدور، وأحـيـل مـسـؤولوها أوـقـف ـمـدعي ـعـام حمكـمـة أ

 :وكاتب املقال إىل املحاكمة بتهمتي
 واإلساءة إىل ،معتها وكرامتها نرش خرب بصحيفة من شأنه املس هبيبة الدولة وس-أ

 ونرش ، وزعزعــة أوضــاع املجتمــع األساســية بــالرتويج لالنحــراف،كرامــة األفــراد
  .معلومات وإشاعات كاذبة

 .)١( إطالة اللسان عىل أرباب الرشائع من األنبياء-ب
 : مقامات الصحابة-٣

ـــزار  ـــة اـمل ـــد يف منطـق يوـج
 ١٤٠(اجلنويب يف حمافظة الكـرك 
ــوب عـــامن مقامـــات ) كـــم جـن
ـة  زـيـد ـبـن :لـشـهداء معرـكـة مؤـت

 ، وجعـفـر ـبـن أيب طاـلـب،حارـثـة
 .يوعبد اهللا بن رواحة 

 

                                                           
 .١٧/١/٢٠٠٣ ،» األردنيةصحيفة الدستور« )١(



 

 
 

 
 
  



 

 

 
 

ـات  ـرا ألن أـحـد املقاـم ًونـظ
هو ألحد أفـراد آل البيـت، وهـو 

ـب  ـن أيب طاـل ـر ـب ـار(جعـف ) الطـي
، وشقيق خاهللا  ابن عم رسول

 ألن الـشـيعة ً، ونـظـراتـعـيل 
 الـعـراقيني وـغـريهم ـمـن الـشـيعة
كان يتعذر عليهم يف عهد النظام 
العراـقـي الـسـابق إحـيـاء طـقـوس 
عاشـــوراء يف العـــراق بحريـــة، 
ًوحتدـيـدا عـنـد مـقـام احلـسـني ـبـن 

ـيل  ـربالءبـع ـة ـك ـد ؛ يف مديـن  فـق
ًأوىل الشيعة مقـام جعفـر اهتاممـا 

من ضمن مـا - ًكبريا، واخرتعوا
ـــــوس  ـــــن الطـق اخرتعــــــوه ـم

 التوجه إىل حمافظة -!واملناسبات



 

 
 
 
 
 



–  
 )١(!ة جعفر، بل وتم تأليف كتاب عن زيارة قرب جعفر وفضلهاالكرك لزيار

واستغل الشـيعة حاجـة األردن للسـياحة، وحاجتـه املاديـة إلعـامر هـذه األمـاكن، 
 أن السـلطات ّإالتقديم متويل إلقامة األرضحـة وإعامرهـا،  عىل األردن عرضت إيرانو

 خشـية آثـاره، يف الوقـت الـذي مل تـتحمس فيـه إيـران إلعـامر املسـجد ؛األردنية رفضـته
  .)٢(ًاّ عندما طلب األردن منها ذلك رسمي؛األقىص وقبة الصخرة

                                                           
 وبقيـة إخوانـه شـهداء ،؛زيارة جعفر الطيـار «:  كتيب بعنوان-عىل سبيل املثال-صدر  )١(

 بـل تـم االكتفـاء باسـم ! وال سـنة الطبـع،، ومل يرد فيه اسم مؤلفـه، أو اجلهـة النـارشة»مؤتة
 . السعداملتربع مقداد حاجم

 ومفتـي ، وقايض القضـاة،وزير األوقاف األردين-يذكر الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي  )(٢
 بأنـه ذهـب إىل ٢٠/١/٢٠٠٧يف  ،»صحيفة الرأي األردنية« يف مقابلة مع -اململكة السابق

 -آنـذاك- ًإيران يف مطلع التسعينيات حامال رسالة مـن امللـك حسـني إىل الـرئيس اإليـراين
 .  يطلب فيها املساعدة بإعامر األقىص والصخرة،فسنجاينهاشمي ر

ً وكنـت متأملـا مـن موقـف العـامل ،ًإنني كنـت رصحيـا مـع الـرئيس اإليـراين«: يقول التميمي
ًإن العامل اإلسالمي قـدم وعـودا لنـا حـول املسـاعدة :  وقلت للرئيس رفسنجاين،اإلسالمي ّ

ّ فـرد عـيل الـرئيس اإل،ودهميف إعامر األقىص الرشيف، ولكن مل يصدقونا يف وعـ أنـا : يـراينّ
لكنـه لـآلن مل يقـدم لنـا : لكـن التميمـي يسـتدرك. .. وسأعطيك املال؛ًسأكون صادقا معك

 . »!ًشيئا
 ،وال يستبعد أن يكون موقـف رفسـنجاين ودولتـه بـرفض املسـامهة بـإعامر املسـجد األقىص

ضـيل الشـيعة مقامـات أئمـتهم ًوباملقابل االستعداد إلعامر مقامات أهل البيت نابعا مـن تف
 واملسـجد األقىص، أو بسـبب وجـود ، حتى احلـرمني الرشيفـني؛وأرضحتهم عىل ما سواها

ـذي  ـيس اـل ـو يف الســامء، وـل ـى ـه ـأن املســجد األقىص احلقيـق ـد ـب ـد الشــيعة تفـي ـات عـن رواـي
 . لطارق حجازي»قىصالشيعة واملسجد األ«كام بني ذلك كتاب ! بفلسطني



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 

رغم من حتسس السـلطات األردنيـة للعـرض اإليـراين يف إعـامر املقامـات؛ إال الوب
ًمنزال يف مدينة  والذي يملك ؛حممد برهان الدينأهنا قبلت من زعيم البهرة اإلسامعيلية 

 وقـرب زيـد بـن ،إهداء قبة ذهبيـة لقـرب جعفـر الطيـارب م١٩٩٩يف سنة فقام  ً؛ تربعا،املزار
 . بحارثة 

 بالقـدوم -العراقيـون عـىل وجـه اخلصـوص- بدأ الشـيعة ١٩٩٣ وابتداء من سنة 
) ١٥(للكرك لالحتفال بذكرى عاشوراء، وكانـت تصـل أعـداد الـزوار واملحتفلـني إىل 

 حـني يبـدأون بمامرسـة طقوسـهم التـي ، كـان معظمهـم يثـري سـخط األهـايلألف زائر،
 .  تصل إىل مخسةًتستمر أياما

ـزار نـشـاطا ـشـيعيا ملحوـظـا يف عـقـد التـسـعينيات ـمـن الـقـرن  ًوـشـهدت منطـقـة اـمل ً ً
 . وهي الفرتة التي كان يتواجد فيها عدد كبري من الشيعة العراقيني يف األردن؛املايض

 احلكوـمـة األردنـيـة بتنـظـيم زـيـارات الـشـيعة للمقاـمـات،  ـبـادرت١٩٩٩ويف ـسـنة 
 حيـث متلكـت احلكومـة األرايض ؛بالبدء يف مرشوع تطوير األرضحـة يف املـزار اجلنـويب

الواقعة حول األرضحة ضـمن 
توجــــه لتنظــــيم مــــا عــــرف 

الـســياحة « :ًاـصــطالحا باـســم
أـهنـى - ـهـذا املرشوع !»الدينـيـة

ــزوار -إىل ـحــد ـمــا  ممارـســة اـل
ـــام   ؛يف الـســـابقلطقوـســـهم ـك

وخاصة طبخ الطعـام وتوزيعـه 
ـزوار ـواطنني ،عــىل اـل  وعــىل اـمل

 .الراغبني بذلك



 

 
 
 
 
 



–  
 ضـعف النشـاط والتواجـد الشـيعي وإحيـاء الطقـوس يف ٢٠٠٣  مـن سـنةًوابتداء
 حيـث صـار بإمكـاهنم إحيـاء ، بسـبب عـودة كثـري مـن الشـيعة إىل العـراق؛منطقة املزار

اضات املتكررة ألهايل حمافظة الكرك عـىل طقوس عاشوراء يف بلدهم، إضافة إىل االعرت
، وكذلك حذر اجلهات األمنية األردنية وتوجسها من هـذه )١(طقوس وممارسات الشيعة

 .النشاطات
ًحالياوأصبحت املقامات   ختلو من زوارها الشـيعة يف ذكـرى عاشـوراء، أو تكـاد، ّ

 يف السـابق، كـام أن كام) اللطميات(إضافة إىل أن املحتفلني مل يعودوا يقومون بطقوسهم 
 إذ ال يكاد الشيعة يصلون إىل املقامـات حتـى يغادروهنـا بعـد مـا ؛مدة مكوثهم اختلفت

  .)٢(يقارب الساعة
 إذ تتوزع عىل مدار العـام، ؛وال تقترص زيارة الشيعة ملنطقة املزار عىل يوم عاشوراء

 )٤٥(، أكثر من ٢٠٠٧ فإنه زار املقامات يف سنة ؛وبحسب مديرية أوقاف املزار اجلنويب
 . ً ألفا من خارج اململكة)٢٠(ألف شخص، منهم أكثر من 

 ، وـبــنغالدش، وإـيــران،ونـصــف زوار املقاـمــات ـهــم ـمــن الـشــيعة ـمــن الـعــراق

                                                           
 ، منع أهايل حمافظة الكرك حافالت تضم زوارا شيعة من العـراق٢٠٠٧أغسطس / يف آب )١(

 وغريهـا، كـانوا يعتزمـون زيـارة املقامـات يف ذكـرى ، والسـعودية، واهلنـد، ولبنـان،وإيران
عاشوراء، وتدخلت السلطات األمنية ملنع أي اشتباك، وأعادت احلافالت التي كانت تقـل 

 .  وطلبت منها العودة،الشيعة
ـارير صــ ـزت تـق حفية الغضــب الـشـعبي إىل دور الـشـيعة يف دـعـم االـحـتالل األمريـكـي وـع

  .٢٠٠٩ /١٦/٤ ،»صحيفة السجل األردنية« .للعراق
 .٢٠٠٩ /١٦/٤ ،»السجل« )٢(



 

 
 

 
 
  



 
 . )١( ودول اخلليج العريب، ودول أخرى، ولبنان، وروسيا،وباكستان

ن وـهـي طائـفـة ـمـ- فهـنـاك اـهـتامم ـمـن البـهـرة ؛وإـضـافة إىل الـشـيعة اإلثـنـى عرشـيـة
شاب ثالثيني مـن أحـد « بزيارة مقام جعفر، وينظم زيارهتا للمزار -الشيعة اإلسامعيلية

ًأتباعها يدعى شابري، وهو مقيم يف املزار، عينه سلطان البهرة هلذه الغاية، ويتقاىض راتبا  ّ
 .)٢(»وبدل سكن من طائفته

 التحكـيم  هـو جبـل؛ بموقـع تـارخيي آخـرًويبدي الشيعة يف اآلونة األخرية اهتامما
 كم اىل الشـامل مـن مدينـة معـان )٢٥( الذي يقع عىل بعد ؛)جبل أيب موسى االشعري(
، والـذي اعتربتـه وزارة األوقـاف األردنيـة مـن مشـاريعها املسـتقبلية، )جنوب األردن(

 .»أهم املواقع اإلسالمية السياحية يف األردن«ومن 
ـ ـار ـعـىل ـهـذا اجلـبـل ـسـوى بـعـض القـبـور احلديـث ة للـبـدو ـمـن أـهـايل وال يوـجـد آـث

 ،ُويعتقد أنـه عـىل هـذا اجلبـل جـرى التحكـيم بـني جنـد عـيل بـن أيب طالـب ، )٣(!املنطقة
 وقد اختـار عـيل أبـا ، هـ٣٧، يف أعقاب معركة صفني سنة بومعاوية بن أيب سفيان 

 . شعري، واختار معاوية عمرو بن العاصموسى األ

مـن -ن مجاعـة اإلخـوان املسـلمني يف األردن سـاعدت إ: ولليس مـن املبالغـة القـ

 ـعـىل نرش التـشـيع يف األردن، وتـسـويغه ـلـدى -! أو ـمـن حـيـث ال ـتـدري،حـيـث ـتـدري
 .الناس

                                                           
 . ١١/٧/٢٠٠٨ ،»صحيفة الغد« )(١

 .٢٠٠٩ /١٦/٤ ،»السجل« )٢(
 .نتنرت عىل شبكة اإل»موقع وزارة األوقاف« )٣(



 

 
 
 
 
 



–  
 ، مجاعة كبـرية يف األردن، هلـا الكثـري مـن األتبـاع»اإلخوان املسلمني«وال خيفى أن 

ًعالمية عديدة، وانتشـارا  واملؤيدين، ومتتلك مؤسسات اجتامعية وتربوية وإ،واألعضاء
 .  واجلامعات، واملدارس،ًواسعا يف النقابات، ويف املساجد
حيمـلـون نـظـرة متـسـاهلة إزاء التـشـيع مـنـذ عـهـد  -ًعموـمـا- واإلـخـوان املـسـلمون

ً الذي كان ناشطا يف التقريب بني السـنة والشـيعة، ؛ حسن البنااألستاذ مؤسسهم 
 . )١(األربعينيات من القرن املايضومن مؤسيس دار التقريب يف القاهرة يف 

 ١٩٥٤ مشى اإلخوان عىل نفس املنهج، واحتفوا يف عـام ؛وبعد وفاة املؤسس البنا
ّ نواب صفوي، وأثنوا عليـه، واستضـافوه يف مؤسسـاهتم :ي ه؛ شيعية متطرفةةبشخصي

 . )٢(يف مرص وسوريا
بـعـد قـيـام ومل يـكـن إـخـوان األردن بعـيـدين ـعـن مواـقـف قـيـادة اجلامـعـة يف مرص، ف

ّالثورة اخلمينية توجه وفد من قيـادات اإلخـوان يف العـامل يف شـهر يونيـو حزيـران سـنة /ّ

                                                           
والكتاب نادر يف موضـوعه، إذ ، )٢٢٢ص( لعباس خامه يار، »نيإيران واإلخوان املسلم« )(١

 ومجاعة اإلخوان من جهة أخرى قبل قيام ثـورة ،يرصد العالقة بني الشيعة وإيران من جهة
 مـن وجهـة نظـر إيرانيـة، ويمكـن الرجـوع إليـه ملزيـد مـن ؛ وبعدها١٩٧٩اخلميني يف سنة 

 : للكتاب عىل الرابطعرضالتفاصيل، أو قراءة 
 http://www[.alrased.net /show_topic.php?topic_id=٥٤  

املراقب العام لإلخـوان يف -الدكتور مهام سعيد ويرى ، )٢٢٨-٢١٩ص (املصدر السابق  )٢(
ــذاهب، وال يف -األردن ــدخل يف تفصـــيالت اـمل ــب مل ـي ــه يف التقرـي ــا ـخــالل عمـل  أن البـن

إـنـام ـكـان ـيـدعو  اـملـذاهب،التفـصـيالت الفقهـيـة الدقيـقـة الـتـي ـتـدل ـعـىل تبايـنـات ـبـني ـهـذه 
 /٢٢ ،»إسـالم أون اليـن« . أن يلتقوا وجيتمعوا عـىل أمـور اإلسـالم العامـةًااملسلمني مجيع

١٠/٢٠٠٨.  



 

 
 

 
 
  



 
املراقـب العـام - لتهنئة اخلميني، وقد كان من بني الوفد حممد عبد الرمحن خليفة ١٩٧٩

 .)١( -آنذاك إلخوان األردن

    


 
ًأثنى إخوان األردن عىل اخلميني وثورتـه، واسـتبرشوا هبـا خـريا، وأقـاموا حفـال و ً

ًكبريا يف املسجد احلسيني بوسط عامن ابتهاجا بالثورة ً)٢( . 
 :  يف مدح اخلميني وثورته قاله شاعرهم املعروف يوسف العظمومما 

ـــــام ـــــي زعيـمـــــا وإـم  ًباخلميـن
 ًقــد منحـنــاه وشاحـــا ووـســـام

 ـتــاح الـظــالمـهنــزم الرشك ونج
 

 ّهد رصح الظلم ال خيش احلـامم 
 ـمـــن دمـاـنـــا ومـضــينا لألـمـــام
 )٣(ًليـعــود الـكــون ـنـورا وـســالم

 

ـزال إـخـوان األردن ـآلن- وـمـا ـي متـسـاهلني إزاء التـشـيع، والدوـلـة الراعـيـة ـلـه  -ـل
ّ، منبهرين بحزب اهللا الشيعي اللبناين، غاضني الطرف عن مواقف هذه اجلهات )إيران(

                                                           
 . )٢٣٠ص ( »نيإيران واإلخوان املسلم« )(١
 /٥/٢ ،»صـحيفة الغـد« اإلخوان وإيـران عشـية احلـرب املقبلـة، يـارس أبـو هاللـه، :مقال )(٢

٢٠٠٧. 
 .)٢٤١ص ( »نيخوان املسلمإيران واإل« )(٣



 

 
 
 
 
 



–  
ا اإلسالمية، وحقوق أهل السنة، بـالرغم مـن وعـي بعـض قيـادات اجلامعـة من القضاي

 )١(!!ملوضوع التشيع واملطامع اإليرانية
ِ وتنطلق مواقف اإلخـوان األردنيـني مـن إيـران مـن اعتبارهـا مواجهـة للـمرشوع 

 وحركـات اجلهـاد، األمـر ،أمريكي يف املنطقة، وداعمة للمقاومة الفلسـطينية - الصهيو
م، وعـرب ذراعهـا ٢٠٠٧فربايـر /مجاعة اإلخوان تصدر يف بداية شهر شـباطالذي جعل 

ّرـسـالة عممتـهـا ـعـىل ـفـروع اـحلـزب، تـبـني ) جبـهـة العـمـل اإلـسـالميـحـزب (الـسـيايس 
 : املوقف من إيران، والذي يتلخص باآليت

 المـتالك السـالح النـووي، باعتبـار أن ذلـك السـالح هـو يف إيراندعم سعي  -١
 !مواجهة إرسائيل

 واملقاومـة ، وحلركات اجلهاد،دعم املوقف اإليراين الداعم للقضية الفلسطينية -٢
 . يف فلسطني، واملناهض لالحتالل الصهيوين

معارـضـة السياـسـة اإليرانـيـة يف أفغانـسـتان والـعـراق، القائـمـة ـعـىل الـتـدخل يف  -٣
                                                           

  الـذي يأخـذ عـىل؛-املراقـب العـام لإلخـوان يف األردن-الدكتور مهـام سـعيد : من هؤالء )١(
إعطاء األئمة أو اإلمام عندهم العصمة، أو منزلة فـوق : الشيعة االثنى عرشية مسائل، منها

معاملتهـا السـيئة منزلة األنبياء والرسل واملالئكة، والنيل من الصحابة، ويأخـذ عـىل إيـران 
 فمـسـاجدهم ؛ن أـهـل الـسـنة يف إـيـران اآلن يـعـانون معاـنـاة كـبـريةإ«: ألـهـل الـسـنة، ويـقـول

بـد مـن   وال،، وهذا أمر ال بد من حله..حمظورة، ومتثيلهم يف املجالس النيابية متثيل ضعيف
  .٢٢/١٠/٢٠٠٨ ،»إسالم أون الين«. »الوصول إىل واقع خيتلف عن هذا الواقع القائم

تعريـف عـام بمـذهب « الـذي ألـف كتـاب ؛-النائـب السـابق-حممد أبو فـارس .د: همومن
اإلخـوان وإيـران « :مقـال: انظـر .حممـد الـرتكامين:  حتت اسم مستعار، هو»الشيعة اإلمامية

  .٥/٢/٢٠٠٧ ،»صحيفة الغد«يارس أبو هالله، ، »عشية احلرب املقبلة



 

 
 

 
 
  



 
 .)١(شؤون العراق الداخلية، ودعم امليليشيات الطائفية لإلرضار بالعراق

ـران، واإلـشـادة ال ـشـ ـذي اـختـذه إـخـوان األردن ـجتـاه إـي ـبس اـل ـف امللـت ك أن املوـق
ً سـاهم يف قبوهلـا حمليـا، وبالتـايل استحسـان ؛بمواقفها املزعومة من القضـية الفلسـطينية ّ

ّالتشيع الذي تقوده إيـران اليـوم، وهـو األمـر الـذي أدى إىل انتشـار التشـيع يف صـفوف 
 . اعة إسالمية عىل الساحة اليوم التي تعترب نفسها أكرب مج؛اجلامعة

نائـب شـعبة مجاعـة اإلخـوان يف خمـيم -حممـد مسـعد  وقد ذكرت أنباء صـحفية أن
ً رفع لقيادة اجلامعة تقريرا أفاد فيه بوجود حـاالت تشـيع بـني كـوادر اجلامعـة يف -البقعة
رصـد عـدد مـن حـاالت التشـيع داخـل مجاعـة «كام تم تداول معلومـات عـن ، )٢(املخيم
كام تتحدث املعلومات عن تشـيع ، )٣(»ان، وبالتحديد يف خميمي البقعة والوحداتاإلخو

 .)٤(أحد قادة حزب جبهة العمل ونوابه يف الربملان
 ،)٥(ّوقد قلل املراقب العام السابق لإلخوان سامل الفالحـات مـن شـأن هـذه األنبـاء

 الـذي قـال بـأن ؛وكذلك الناطق اإلعالمي باسم اإلخوان وأحد قياداهتم مجيل أبو بكـر
لكنـه ًرافضـا اإلفصـاح عـن أسـامئهم، املعلومات تفيد بتشيع ثالثة من قيادات اجلامعـة، 

ً وليس مذهبيا؛ سيايس-بحسب مجيل أبو بكر-تشيع ّ ! 
إن ثمة تفامهات جرت بني قيـادة احلركـة اإلسـالمية وبـني : -ًأيضا-وقال أبو بكر 

                                                           
 . ٣/٢/٢٠٠٧ ،»صحيفة الغد« )(١

 .٥/٣/٢٠٠٧ ،»صحيفة املجد« )٢(
 . ٢٠٠٧/ ٢/٤ ،»الغد« ، اإلخوان والتشيع وقضايا أخرى:حممد أبو رمان، مقال )(٣

 .٢٠٠٧ /٣/٤ ،»صحيفة احلدث«خوان، التشيع السيايس هيدد البيت الداخيل لإل :مقال )٤(
 .٨/٣/٢٠٠٧ ،»العربية نت« )٥(



 

 
 
 
 
 



–  
 .)١( التي اعتنقوها»يةالسياس« لثنيهم عن األفكار ؛األشخاص املتشيعني

ًكام ذكرت مصادر صحفية أن عددا من طلبة اجلامعات املحسـوبني عـىل اإلخـوان 
تأثروا بالتشيع من خالل تلقيهم تعاليم دينيـة عنـد أحـد املدرسـني الصـوفيني، وأنـه تـم 
ـذلك  ـاههم إىل رضورة ـعـدم االـخـتالط ـب ـت انتـب ـم، ولـف ـق معـه اـسـتدعائهم، و التحقـي

 .)٢(املدرس
 الكاتب والباحث األردين حممد أبو رمـان، بعـد التأكيـد عـىل أن حـاالت ويتساءل

إذا كانت اجلامعة املعروفـة أهنـا حركـة «التشيع يف صفوف اإلخوان حاالت حمدودة، أنه 
ّسنية، وتنظر لنفسها أهنا معادل مذهبي للقوى الشيعية عـىل الطـرف اآلخـر، قـد بـدأت 

 فام هو حال املجتمـع األردين غـري املحصـن ؛-ًياًسواء كان سياسيا أو دين-تتأثر بالتشيع 
 . )٣(!؟»ضد التشيع، أو من وراء االنجرار وراء العاطفة السياسية والدعاية املذهبية

بـارزة عـىل الـدفاع عـن )  أو مقيمـة يف األردن،أردنيـة(ودأبت شخصيات إخوانية 
الكاتـب : مالتشيع وإيران، وسخروا أقالمهم لذلك يف الصحف األردنية، ومـن أبـرزه

، »الدسـتور« و،)التابعـة لإلخـوان (»السـبيل« :، يف صـحيفتيلزعـاترة ايـارس الصحفي
وقـد  ؛-نجل القيادي اإلخواين السـوري الراحـل سـعيد حـوى-ّ حممد حوى والدكتور

 .»الرأي«نرش مقاالت كثرية يف هذا االجتاه يف صحيفة 

                                                           
 .٤/٤/٢٠٠٧ ،»صحيفة احلقيقة الدولية« )(١
 .املصدر السابق )(٢
 . ٢/٤/٢٠٠٧ ،»الغد« )(٣



 

 
 

 
 
  



 

     





ّتكاد معظم الدول تنظر إىل نرش التشيع باعتباره عمال سياسي ًا تقوم به إيران إلجياد ً
موطئ قدم هلا يف املنطقة، وزعزعـة اسـتقرار الـدول العربيـة واإلسـالمية، ولـذلك فـإن 

 ومنهـا األردن، فعالقـة إيـران ؛ عالقـة إيـران هبـذه الـدول-من مجلة ما يتأثر به-التشيع 
ًحاليا والتوجس ، واجلمود،باألردن يغلب عليها احلذر ّ، كام مر عليها فـيام سـبق فـرتات ّ

 .  والقطيعة،من التوتر
، وتبنـت مبـدأ ١٩٧٩توجس األردن من إيران عندما قامت ثورة اخلميني يف سـنة 

 ،حرب مدمرة ضد العـراق يف )م١٩٨٠(تصدير الثورة، ثم دخلت إيران يف العام التايل 
 . سنوات، كانت إيران ترفض خالهلا مساعي وقف إطالق النار)٨(استمرت 

إىل ـمـع إـيـران  يف وـصـول العالـقـات ٌ ملوـقـف األردن اـلـداعم للـعـراق دورـثـم ـكـان
مستوى القطيعة والعـداء، وكـان امللـك حسـني يف تلـك الفـرتة دائـم املقارنـة بـني إيـران 

 هـو نفـس ؛تقوم به إيران من اعتداء عىل العرب وأراضيهموإرسائيل، وكان يرى أن ما 
 . ما تقوم به إرسائيل

ـة  ـة اإليرانـي ـف اـحلـرب العراقـي ـاة اخلميـنـي يف ـسـنة ،١٩٨٨يف ـسـنة لـكـن توـق  ووـف
، واسـتالم ١٩٩٧ ثم استالم هاشمي رفسـنجاين الرئاسـة يف ذلـك العـام حتـى ،١٩٨٩



 

 
 
 
 
 



–  
ّ أدى إىل ؛ّل حـدة لتصـدير ثورهتـاحممد خامتي الرئاسـة بعـده، واختيـار إيـران لطـرق أقـ

 الذي أعـاد عالقاتـه معهـا، وقـام ؛ ومنها األردن؛حتسن عالقة إيران مع كثري من الدول
 . ّ املعارضة للحكومة اإليرانية، كبادرة حسن نية»جماهدي خلق«بإغالق مكاتب حركة 

، وما نـتج عنـه مـن تـدخل إيـراين ٢٠٠٣لكن االحتالل األمريكي للعراق يف سنة 
افر يف هذا البلد، وتأجيج للرصاع والفتنة الطائفيـة، ومسـاعدة للميليشـيات الشـيعية س

 أعـاد إىل العالقـات األردنيـة اإليرانيـة ؛الطائفية الرتكاب مذابح ضـد السـنة العـراقيني
 .التوتر

اهلالل « من ً حتذيرا٢٠٠٤يف هناية عام  وأطلق العاهل األردين امللك عبد اهللا الثاين 
ذي تـسـعى إـيـران إلقامـتـه، ويمـتـد ـعـرب الـعـراق ليـصـل إىل ـسـوريا ولبـنـان،  اـلـ»الـشـيعي

ـة احلــال ـم ؛وبطبيـع ـه، بحـك ـذا اـهلـالل وتداعياـت ـأى ـعـن ـه ـون بمـن ـن يـك ـإن األردن ـل  ـف
 .  وغريها من العوامل،اجلغرافيا

عالقاـتـه ـمـع  :- الـسـلبي يف الـعـراقاإـضـافة إىل دورـهـ- يأـخـذ األردن ـعـىل إـيـران
مـه حلـزب اهللا بـام يتعـارض مـع املصـلحة اللبنانيـة، وتدخلـه يف  ودع،املعارضة اللبنانيـة
 ، وسياسـية، ألسـباب تارخييـة، التي هلـا أمهيـة خاصـة لـدى األردن؛القضية الفلسطينية

  . وديموغرافية عديدة،وجغرافية
- والتـأثري عـىل حركـة محـاس ،وبالتايل فـإن التـدخل اإليـراين يف شـؤون فلسـطني

ـزة ـاع ـغ ـذلك-احلاكـمـة لقـط ـة ، وـك ـدة اإليرانـي ـذ األجـن ـاد اإلـسـالمي لتنفـي ـة اجلـه  حرـك
 .  األردن بقلق واستياءا ينظر إليه؛اخلاصة

 -ًأيضـا- الـذي يضـم ؛ مما يعـرف بمحـور االعتـدال العـريبًءاوأصبح األردن جز
 ، والـسـعودية، يف مقاـبـل ـحمـور آـخـر خيتـلـف ـمـع األول، يطـلـق علـيـه ـحمـور املامنـعـة،مرص

 ، حرـكـة ـمحـاس: مـثـل، وبـعـض األـحـزاب املؤـيـدة ـهلـا، وقـطـر، وـسـوريا،ويـضـم إـيـران



 

 
 

 
 
  



 
 .وحزب اهللا

 أن ذلـك مـن ًوينظر األردن بقلق إىل سعي إيران المتالك السالح النووي، معتـربا
 ال سيام مع التهديدات اإلرسائيلية املستمرة برضب إيـران، ؛شأنه زيادة التوتر يف املنطقة

 مـن أي حـرب تقـع بـني ًه مـترضرافموقع األردن اجلغـرايف جيعلـ، بسبب ذلك الربنامج
ـل ـران وإرسائـي ـىل؛إـي ـتمرار ـع ـذلك دأب األردن باـس ـض أي عـمـل  اإلـعـالن ـعـن ـل  رـف

عـىل رضورة اعـتامد احلـوار حلـل اخلـالف حـول امللـف  عسكري ضـد إيـران، والتأكيـد
 .)١(النووي اإليراين

  سعيها إلعاقة مصـاحله، إذ نقلـت جملـة الـوطن:-ًأيضا-ويأخذ األردن عىل إيران 
 عن سفري دولة أوروبية يف لبنان أن إيران طلبت مـن روسـيا ٢٠٠٨/ ٣/١١  يف،العريب

ًمريكيـة والفرنسـية ملـنعهام مـن بيـع األردن مفـاعال والصني التدخل لـدى اإلدارتـني األ
ّنوويا بحثي  مليون دوالر، وأن إيران أبدت اسـتعدادها )١٤(ًا، ال تزيد تكلفة إنشائه عن ً

 . ية مقابل منع األردن من احلصول عىل هذا املفاعل البحثيلتقديم تنازالت سياس
 ومن ؛ حتريضها الدائم ضده يف منابرها اإلعالمية:ويأخذ األردن عىل إيران كذلك

ُذلك اهلجمة اإلعالمية التي شـنتها إيـران وحلفاؤهـا ضـد األردن، بعيـد إطـالق امللـك 
م إيـران ملـزاعم مفادهـا مشـاركة عبد اهللا الثاين حتذيره من اهلالل الشيعي، وترديـد إعـال

ـؤخرا ـة ًاألردن بقـصـف املتـمـردين اـحلـوثيني الـشـيعة يف اـلـيمن ـم ، واالنتـقـادات اإليرانـي
 وشخصـيات سياسـية وإعالميـة يف مـؤمتر ًاّ أردنيـً نائبـا)١٢(لألردن يف أعقاب مشاركة 

سـية يف عقد حلركة جماهدي خلق اإليرانيـة املعارضـة للنظـام اإليـراين يف العاصـمة الفرن

                                                           
 .١٦/١١/٢٠٠٩ ،»الرأي « )١(



 

 
 
 
 
 



–  
 .)١(٢٠٠٨صيف عام 

ّولذلك ونظـرا لوجـود أسـباب عديـدة تـوتر العالقـات بـني األردن وإيـران  فقـد ؛ً
ّحاول األردن مراقبة أنشطة نرش التشيع، واحلد منها، وحماربة أية حماولة إيرانية للتغلغل 
ر يف األردن، كام جتىل ذلك يف إبعاد عدد من دعاة التشيع العراقيني، واسـتدعاء عـدد آخـ

 وإغـالق ،)٢(، وحماكمـة بعـض املـروجني للتشـيع معهـممن املتشيعني األردنيني للتحقيق
 االيرانيـة الناطقـة »بـرس يت يف« اإليرانية الناطقـة بالعربيـة، وحمطـة »العامل« قناة :مكتبي
 .  ومنعهام من العمل يف األردن،نجليزيةباإل

 . ّفريها يف عامنووصل األمر يف وقت من األوقات بالطلب من إيران بسحب س
كام حاول األردن يف نفس الوقت حتجيم عالقاته االقتصادية بإيران خشية تبعاهتا، 
كام جتىل ذلـك يف رفـض األردن قيـام الرشكـات اإليرانيـة باملسـامهة يف جـر مرشوع ميـاه 
حوض الدييس من جنوب اململكـة إىل العاصـمة عـامن، الشـرتاط إيـران تنفيـذ املرشوع 

يرانيـة، ممـا أثـار املخـاوف يف األردن مـن أن تكـون هـذه العاملـة باألصـل من قبل عاملة إ
 .عنارص يف احلرس الثوري اإليراين

وقد أشار السفري األردين السابق يف إيران الـدكتور بسـام العمـوش رصاحـة إىل أن 
ً إليـران يف األردن كـان يقـوم بـدور نشـط يف نرش التشـيع يف األردن، خمالفـا ً سابقاًسفريا

                                                           
اعترب األردن أن مشاركة عدد من نوابـه يف مـؤمتر ملجاهـدي خلـق متـت بشـكل فـردي، وال  )١(

 معتـربة أن تربيـر املسـؤولني األردنيـني ،تعرب عن سياسة رسمية، األمر الذي رفضـته إيـران
  . ٢/٧/٢٠٠٨ ،»وكالة األنباء اإليرانية ارنا« .غري مربر وغري مقنع

 /٢٥ يف ،»اجلزيـرة نـت« )األردن جيـرم نرش التشـيع(مقـال : تفاصيل حول هذه املحاكامت )٢(
٨/٢٠٠٩. 



 

 
 

 
 
  



 
ه ووظيفته املفرتضة، إضافة إىل سعيه إلنشاء تنظيم مسلح يف األردن، األمـر الـذي مهام

  .)١(جعل األردن يطلب من إيران سحب هذا السفري
 فإن العالقات بني البلدين ما زالـت قائمـة، وهـي تـرتاوح بـني مـد ؛ومع كل ذلك

  .وجزر
ألردن، ّمن خالل سفارهتا يف عامن عىل نرش التشـيع يف ا وقد عملت

 :ومن األساليب التي اختذهتا السفارة هبذا اخلصوص
 واألهليـة ، وخاصة يف اجلامعات احلكومية؛ املشاركة يف معارض الكتاب-١

 .عىل حد سواء، واستغالهلا لنرش كتب الشيعة
يف معـرض الكتـاب الـذي كانـت هـي وكانت املشـاركة األبـرز للسـفارة اإليرانيـة 

 ،، يف الـفـرتة الـتـي كاـنـت تـسـيطر عليـهـا مجاـعـة اإلـخـوانتقيـمـه جامـعـة الزرـقـاء األهلـيـة
بعـض السفارة تقدم كام ويرتؤسها أحد قيادييهم الكبار، وهو الدكتور إسحاق فرحان، 

 كمكتبـة عبـد احلميـد شـومان، ومكتبـة اجلامعـة ؛الكتب كإهداءات إىل املكتبات العامة
 . األردنية
لسفارة بني الـدوارين الثالـث  يف مقر ا عقد دورات لتدريس اللغة الفارسية،-٢

ّوالرابع يف عامن، واالستفادة من تلك الدورات ملـد جسـور التواصـل مـع بعـض فئـات 
 . املجتمع األردين، لكن تلك الدورات مل تستمر ألسباب غري معروفة

 وخاصة يف العلـوم ؛ تقديم منح دراسية لطالب أردنيني للدراسة يف إيران-٣
لـذي يمكـن أن يرتكـه أمثـال هـؤالء يف حـال قضـائهم عـدة وال خيفى األثـر ا، السياسية

                                                           
 . ٧/٣/٢٠٠٧ ،»صحيفة احلقيقة الدولية«مقابلة مع الدكتور العموش يف  )(١



 

 
 
 
 
 



–  
 .  ثم عودهتم إىل األردن،سنوات يف إيران

 وإقامة معـارض  لتطوير وتنمية العالقات االقتصادية بني البلدين،السعي -٤
 .ًاّللصناعات اإليرانية يف األردن سنوي

 يف اجلمـعـة األـخـرية ـمـن ـشـهر »أـسـبوع الـقـدس« املواظـبـة ـعـىل إقاـمـة -٥
 . لتسويق السياسات اإليرانية، وربطها بالقضية الفلسطينية؛مضان املباركر
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 ضمن الدول التي يتواجـد الشـيعة فيهـا، ألن »فلسطني«ُقد يستغرب إدراج اسم 
 كـام هـو احلـال يف ؛ُ دولة سنية، وال يوجد فيهـا أقليـة شـيعية-كام هو معروف-فلسطني 

 . أو دول اخلليج،لبنان
 مـع وجـود أقليـة درزيـة يف شـامل ؛إن هذا الكالم صـحيح، ففلسـطني دولـة سـنية

 نرش التـشـيع :، لـكـن ـمـا نتـحـدث عـنـه هـنـا ـهـو١٩٤٨ـنـاطق الفلـسـطينية املحتـلـة ـعـام امل
ًإيرانيااملدعوم   وخاصة مـن منتسـبي ؛، والذي أثمر اعتناق عدد من الفلسطينيني للتشيعّ

حركة اجلهاد اإلسالمي، وهي إحدى حركات املقاومة الفلسطينية التـي تربطهـا بـإيران 
 . عالقات وطيدة

 لقسم من الكتاب عىل بيان الوجود الشيعي يف األرايض الفلسطينيةال يقترص هذا ا
تعدى إىل املخـيامت الفلسـطينية يف ي بل ،)١() وقطاع غزة، والضفة الغربية،٤٨مناطق الـ (

                                                           
ـ )١( ـاطق اـل ـود:، ـهـي)٤٨(ـ املقصــود بمـن ـا اليـه ـي احتلـه ـطينية الـت ـاعدة ،  األرايض الفلـس بمـس

 ، وبيسـان، وصـفد، والنـارصة، وعكـا، ويافـا،حيفـا: ، ومنها مـدن١٩٤٨ يف عام ،بريطانيا
 والرملة، وأجزاء من القدس، حيث أقام اليهود عـىل أنقـاض هـذه املـدن التـي تبلـغ ،دّوالل

 هلم، ثم رسعان ما قاموا بتوسـيعه يف عـام ً وطناًمساحتها ثالثة أرباع مساحة فلسطني تقريبا
ـة ١٩٦٧ ـاحتالهلم الضــفة الغربـي ـدهنا(، ـب ـم ـم ـابلس: وأـه ـل،ـن ـني، ورام اهللا، واخللـي  ، وجـن
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ـان؛دول اجلــوار ـي  ؛ وخاصــة يف لبـن ـيش الـت ـا يـع ـون الفلـسـطينيون أوضــاعافيـه  ًالالجـئ
 وعـىل رأسـها حـزب اهللا ؛ات شـيعيةاقتصادية واجتامعية صعبة، األمر الذي جعـل جهـ

ـة ـمـن الفلـسـطينيني ـلـنرش التـشـيع  اللبـنـاين تنـشـط يف املـخـيامت، وتـسـتغل فـقـر ـهـذه الفـئ
الـسـيايس والعـقـدي بينـهـا، مـسـتخدمة 
ـسـالح اـملـال، واإلـغـراءات األـخـرى، 

 اســتغالل حــزب اهللا وضــع :وأمههــا
ً طمعــا ؛جــئ الفلســطيني ليتشــيعّالال

ة، باحلصـــول عـــىل اجلنســـية اللبنانيـــ
ــوذ ـحــزب اهللا الواـســع يف  بحـكــم نـف
ـري ـمـن  ـار كـث ـى أن انبـه ـان، وال خيـف لبـن
الفلسطينيني بتجربـة حـزب اهللا جعـل 
بعـضــهم يتبـنــى أفـكــار وعقاـئــد ـهــذا 

 . احلزب
 يـبـــدو موـقـــف حرـكـــة ـمحـــاس 

 مـــن نرش -احلاكمـــة لقطـــاع غـــزة-
التشـــيع يف فلســـطني غـــري واضـــح، 

                                                           
 إضـافة إىل مـا ،) وخـان يـونس، ورفـح،مدينـة غـزة: وأهم مدنـه(، وقطاع غزة )وبيت حلم =

 . تبقى من القدس، فيام يعرف بالقدس الرشقية
 . -ًأيضا- وسوريا ، أجزاء من مرص١٩٦٧ئيل يف سنة كام احتلت إرسا



 

 
 

 
 
  



 
 بالتسـاهل مـع الشـيعة وإيـران، ًاّتارخييُفجامعة اإلخوان التي تنتمي إليها احلركة عرفت 

  . بعيدة عن مواقف اجلامعة األم»محاس«وال تبدو مواقف 
 إىل األمـة، خاللـهسـتغالل محـاس كـرأس جرس تعـرب مـن  فإهنا تسعى ال؛أما إيران

 و توليها مقاليد السلطة يف ،وتروج التشيع بينهم، مستغلة شعبية محاس يف أوساط السنة
 .قطاع غزة

 مرشوع ً-أوال-رشوع نرش التشيع يف فلسطني عىل خماطر عديـدة، إذ أنـه ينطوي م
 ال وـحـدوي، ـيـزرع ـبـذور اـخلـالف والـشـقاق يف املجتـمـع الفلـسـطيني اـلـذي ؛»تفتيـتـي«

 -ًثانيـا- ِّأحوج مـا يكـون إىل الوحـدة ورص الصـفوف يف مواجهـة االحـتالل، وجيعـل
ـران، وتســ ـة مســاومة تلعــب هبــا إـي تغلها ملصــاحلها اخلاصــة القضــية الفلســطينية ورـق

 ومحاية برناجمها النـووي، األمـر الـذي ، وحتسني موقعها،ورصاعاهتا اإلقليمية والدولية
ـن تكــريس اال ـني الفصــائل الفلســطينية أرض بالقضــية الفلســطينية، وعــزز ـم نقســام ـب

 . وفتح، محاس؛ وخاصةالكربى
ا، ونتحـدث  نظـرة الشـيعة لفلسـطني ومقدسـاهت:نتناول يف هذا اجلزء من الكتـاب

ـعــن جـهــود نرش التـشــيع يف فلـســطني ويف ـخمــيامت الالجـئــني الفلـســطينيني يف لبـنــان، 
 . وتسخريها خلدمة إيران وحلفائها، ومعلومات عن أهم املتشيعني وأنشطتهم

 عن موقف حركـة محـاس إزاء التشـيع، وعالقـة حركـة اجلهـاد -ًأيضا-سنتحدث 
العها وبعـده، فاحلـديث عـن هـذه العالقـة  قبـل انـد؛اإلسالمي بإيران والثورة اخلمينية

 ألن حرـكـة اجلـهـاد تـقـود الـيـوم مرشوع نرش التـشـيع يف أوـسـاط ؛يكتـسـب أمهـيـة خاـصـة
 . الفلسطينيني


 وذـلـك يف الـقـرن الراـبـع ،ـشـهدت فلـسـطني ـفـيام مىض ـفـرتات ـسـيطر فيـهـا التـشـيع

 صـاحبة املـذهب ؛دولـة العبيديـة الفاطميـةاهلجري، خالل الفرتة التي سـيطرت فيهـا ال



 

 
 
 
 
 



–  
 . وفلسطني عىل وجه اخلصوص؛ عىل أجزاء من بالد الشام)١(الشيعي اإلسامعييل

هـا ِم قادمني من املغرب العـريب، وجعل٩٦٩ /هـ ٣٥٨فبعد احتالهلم ملرص يف سنة 
ل ألهنـا كانـت تشـك« ، لدولتهم، نظر الفاطميون باهتامم كبري إىل فلسطني والشـامًمركزا

 . )٢(»املدخل إىل حتقيق احللم الفاطمي بالقضاء عىل خالفة أهل السنة يف بغداد
 

 
                                                           

 تشرتك اإلسامعيلية مع اإلمامية اإلثنى عرشيـة يف عـدد مـن العقائـد واألفكـار، وتتفقـان يف )١(
  جعفر بن حممد الصادق، حيث ساق فريق مـنهم اإلمامـة مـن،األئمة حتى اإلمام السادس

 ونقلـوا اإلمامـة إىل ،نام خالفهم فريـق آخـرُبعده إىل ابنه إسامعيل، وسموا باإلسامعيليني، بي
 باإلمام الثاين عرش املنتظر، ًموسى بن جعفر، امللقب بالكاظم، ثم إىل أبنائه وأحفاده، انتهاء

 .وسمي هؤالء باإلمامية اإلثنى عرشية
 .)٢٦٠ص  (»فلسطني يف مخسة قرون«خليل عثامنة،  )٢(



 

 
 

 
 
  



 
ومتكن الفاطميون بعد أقل من عام من احـتالل مدينـة الرملـة، ثـم طربيـة، ومـدن 
فلسطينية أخـرى، وأبـدوا مـن القسـوة اليشء الكثـري، وبـرغم ذلـك رفـض أهـل الشـام 

 .ي ملذهب أهل السنة املعاد؛وفلسطني احلكم العبيدي الفاطمي
ومل يكـن مـن السـهل عـىل أهـل الشـام الـذين كـان «: يقول الباحث خليـل عثامنـة

، )الفـاطميني(بلدهم أحد معاقل أهل السنة أن يتقبلوا حكم اخللفـاء الشـيعة العبيـديني 
ّ وتنكـرهم لكثـري مـن املسـلامت ،ُوقد عرف عنهم خروجهم عىل بعض أركـان اإلسـالم

 ال يتـجـزأ ـمـن العقـيـدة الدينـيـة اإلـسـالمية، فـقـد ًءا أـصـبحت ـجـز الـتـي؛والـسـنن الدينـيـة
 ملكـة، ًمضـاهيا) ًحرمـا( عاصـمتهم األوىل قبـل احـتالهلم مرص »املهديـة«اعتربوا مدينة 

 مـن احلـج ً بديال»املهدية« للكعبة، وجعلوا احلج إىل ً فيها مضاهيا»املهدي« رب قرصُواعت
 كأكـل ؛ من املحرمـاتً كثريا-ضافة إىل ذلكباإل- وجعلوها قبلة هلم، وأباحوا ،إىل مكة
ً ورشب اخلمر، ومنعوا صالة العيدين، وجعلوا اإلمام ربا،اخلنزير   .)١(»!ُ يعبدّ

 الفقيـه حممـد بـن :ووقف علامء فلسطني يف وجه العبيديني الفاطميني، وبرز مـنهم
رشة أسـهم لو كان معـي ع«: أمحد بن سهل الرميل، الشهري بأيب بكر النابليس، الذي قال

  .» ورميت بني عبيد بتسعة،لرميت أهل الكفر بسهم
 مـن الرملـة إىل دمشـق، لكـنهم قبضـوا ّ ففر، طارده العبيديون؛وبسبب موقفه هذا

رمحه - ُ ثم علق عىل جدار القرص،ً ثم ملئ تبنا،ًاّ ومحلوه إىل مرص، فسلخ جلده حي،عليه
 .)٢( -اهللا تعاىل

                                                           
 .)٢٧٤ص ( املصدر السابق )١(
 . )٢٧٤ص ( املصدر السابق )٢(

 : ويمكن قراءة املزيد عن مقاومة علامء فلسطني للتشيع والدولة الفاطمية عىل الرابط 
http://alrased . net/site/topics/view/١٥٨٥ 



 

 
 
 
 
 



–  
 بعـض الفـرتات يف حكـم فلسـطني عـىل بنـي وقد اعتمد العبيـديون الفـاطميون يف

 .)١(اجلراح، وهم من األمراء املحليني الذين عرفوا بالتذبذب السيايس
 وكان الـدعاة ، فلسطني:حاول العبيديون نرش مذهبهم يف األقاليم املختلفة، ومنها

ن  مـ؛يكلفهم هبـا) العاصمة(يف األقاليم يؤدون املهمة التي كان داعي الدعاة يف القاهرة 
 .الدعاية للمذهب الشيعي اإلسامعييل

وكانـت  ،»دار العلـم الفاطميـة«وأنشأت الدولة العبيديـة لـذلك يف بيـت املقـدس 
ـسـادس احلـكـام ،  الـتـي أسـسـها اـحلـاكم ـبـأمر اهللا؛ًفرـعـا ـلـدار العـلـم الفاطمـيـة بالـقـاهرة

، واختـذوا هـذه الـدار مركـز دعايـة للمـذهب الشـيعي، )م١٠٠٤/ هـ٣٩٥( ،العبيديني
ان هلا أكرب األثر يف انتشار هذا املذهب يف فلسطني، وظل هذا املعهد يف القدس حتـى فك

 . )٢(سقطت بيد الصليبيني
 ،م١٠٤٥ /ـهــ٤٣٧وـقـد زار الرحاـلـة اإلـسـامعييل ـنـارص خرسو فلـسـطني يف ـسـنة 

 . »ّ جلهم شيعة؛ًإن عدد سكان القدس نحو عرشين ألفا« :وقال
 فلسـطني يف القـرن السـادس اهلجـري أثنـاء ووصف ابن جبري املذاهب املنترشة يف

 وهـم أكثـر مـن السـنيني، وقـد !وللشيعة يف هذه الـبالد أمـور عجيبـة«: زيارته هلا، فقال
 ، واإلسـامعيلية، واإلماميـة، الرافضـة:ّعموا البالد بمـذاهبهم، وهـم فـرق شـتى، مـنهم

 .» والنصريية،والزيدية
/  ـهــ٥٦٧األـيـويب ـسـنة وـحـني ـسـقطت دوـلـة العبـيـديني ـعـىل ـيـد ـصـالح اـلـدين 

                                                           
 .)٢٦٩ص  (»فلسطني يف مخسة قرون« )١(
 .)٦٥٣ ص٢القسم األول ج (»املوسوعة الفلسطينية« )٢(



 

 
 

 
 
  



 
ـة،م١١٧١ ـة األيوبـي ـت يف مرص والـشـام الدوـل ـى ؛ وقاـم  ـهـدأت حرـكـة التـشـيع، واختـف

أنصارها عن األنظار، فقد عمل صالح الدين عىل نرش السنة ومذهب اإلمام الشافعي، 
وأنشأ لذلك املدارس ودور العلم، وعمل عىل مقاومـة مـا غرسـه العبيـديون يف نفـوس 

وهكذا انقطع الشيعة عن الناس، وأحاطوا أنفسـهم بالرسيـة ... ةالناس من عقائد باطل
 . )١(التامة

 ظهرت من جديد جيـوب شـيعية يف فلسـطني، ؛ومع عهود الضعف واالضطراب
 وقعـت بينـه وبـني اجليـوب الشـيعية وقـائع -الوايل العثامين-ففي عهد أمحد باشا اجلزار 

 وقـد جلـأ ،رون القريبة من صفدم يف قرية يا١٧٨٠/ هـ١١٩٥ منها ما جرى سنة ،كثرية
مجاعة منهم إىل عكا، فاستأمن اجلزار بعضهم، وسجن آخرين، ثم انشغل عنهم باحلملة 

 عاد اجلـزار مـن جديـد إىل حماربـة الشـيعة ؛الفرنسية عىل الشام، فلام انسحب الفرنسيون
 .)٢(لفرتة امتدت زهاء عرش سنوات، وأحرق كتبهم

 الـشـيعة املتـكـررة ـلـنرش وترـسـيخ ـمـذهبهم يف ووـقـف العثامنـيـون أـمـام ـحمـاوالت 
األردن، فلسـطني، سـوريا، (فلسطني، وبعد ضعف الدولة العثامنية ووقوع بـالد الشـام 

 ، وتقسـيم املنطقـة،ومناطق عربية أخـرى حتـت االحتاللـني الفـرنيس والربيطـاين) لبنان
ان سـ«، ثـم معاهـدة ١٩١٦ يف سـنة »سـايكس بيكـو«وتقاسم النفـوذ بموجـب اتفاقيـة 

 تـم ضـم بعـض قـرى جنـوب لبنـان الشـيعية إىل حـدود فلسـطني، ؛١٩٢٠ سـنة »ريمـو
حني تم رسم احلـدود يف العرشينيـات مـن القـرن  إضافة إىل قرى سنية ومسيحية أخرى

التـي كانـت حتتـل -ُاملايض، إذ يعتقد بأن احلركة الصهيونية كانت تضغط عـىل بريطانيـا 
                                                           

 .املصدر السابق )١(
 .املصدر السابق )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
نية الغنية باملياه حلدود فلسطني، وهذه القـرى  لضم بعض املناطق اللبنا-فلسطني آنذاك

مسـتوطنة (، طلحـة )صـلحة(، صـلحا ) وسـنة،شـيعة(ّإبل القمح، إقرث، البصـة : هي
، )مالكية اجلبل(َ، قدس، كفر برعم، املالكية )العباسية(، طريبيخا، الغجر )قرب هونني

 .)١(، هونني، يوشع)مزرعة(املنارة 
 

ً لكل من أراد أن يروج بني الناس دولـة كـان ًافعالقد شكلت القضية الفلسطينية ر
 ، إىل بـعــض الـشــعارات الرناـنــةّال، ـفــاألمر ال حيـتــاج إً أو شخـصــاً أو مجاـعــةًأو حزـبــا

 وبعدها تأخـذ هـذه اجلهـات الرشعيـة ؛واحلركات االستعراضية التي تدغدغ العواطف
 .واملصداقية من اجلامهري

الشعوب العربيـة واملسـلمة الكثـري مـن األمثلـة لـدول وزعـامء اسـتغلوا ويف ذاكرة 
ـذهبم  ـني ـك ـم تـب ـة ملصــاحلهم ومشــاريعهم اخلاصــة، ـث ـا مطـي قضــية فلســطني، وجعلوـه

 .ونفاقهم
 ولن حيتـاج املسـلم لكثـري عنـاء ليكتشـف أن الشـيعة وإيـران تعـاملوا مـع القضـية 

 ،لفلسطينية لنرش التشـيع يف فلسـطنيالفلسطينية من هذا املنطلق، بل واستغلوا القضية ا
ويف غريها من البلدان، واختذوها ورقة مسـاومة تلعـب هبـا إيـران، وتسـتغلها ملصـاحلها 

 . ومحاية برناجمها النووي، وحتسني موقعها،اخلاصة ورصاعاهتا اإلقليمية والدولية
 مـن املواقـف والسياسـات واملبـادئ ً فإننا نورد عـددا؛ولتوضيح هذا األمر

 : وقضيتها، وشعبها،عية واإليرانية جتاه فلسطنيالشي
                                                           

، املؤسسـة العربيـة للدراسـات والـنرش، بـريوت، »نقد التضليل العقـيل«خليل،  خليل أمحد )١(
 .)٦٦ص (، ٢٠٠١، ١ط



 

 
 

 
 
  



 
إن حركة فتح الفلسطينية، برئاسة يارس عرفات كانت هي السباقة بدعم إيران  -١

 أو انتامئهم الطائفي، من خالل قيامهـا بتقـديم ، دون نظر إىل مذهبهم؛اخلمينية والشيعة
لشاه إيـران املخلـوع حممـد الدعم املايل، والتسليح، وتدريب الكوادر اإليرانية املعارضة 

 .  إلرسائيلً الذي كان ينظر إليه باعتباره حليفا؛رضا هبلوي
 التـي كـان يتواجـد فيـه عـدد كبـري مـن أنصـار ؛تم ذلك الدعم والتدريب يف لبنـان

 اـلـذي أـصـبح أول وزـيـر دـفـاع ؛ مـصـطفى ـشـمران:اخلميـنـي املعارـضـني للـشـاه، وـمـنهم
  .١٩٧٩إليران بعد ثورة اخلميني يف سنة 

 
 

ـدعم،)١(كــام احتضــنت حركــة فــتح موســى الصــدر ـه اـل ـة، وقــدمت ـل  ، والرعاـي
 التـي شـكلت فـيام بعـد العمـود ؛»حركـة أمـل« مـن أجـل إنشـاء ؛ والتـدريب،والسالح

  . هلا»حركة أمل«ن عرفات هو من اختار اسم أالفقري لشيعة لبنان، حتى قيل 

                                                           
 .انظر الفصل اخلاص بلبنان يف هذا الكتاب )١(



 

 
 
 
 
 



–  
قبـل قيـام الثـورة - بويذكر الرئيس اإليراين األسبق هاشـمي رفسـنجاين أنـه طلـ

 بغيـة االسـتفادة ،من موسى الصدر أن يرتب له لقاء بيارس عرفات يف بريوت -اإليرانية
من اإلمكانيات الفلسطينية، حيث كـان رفسـنجاين ورفاقـه املعارضـون للشـاه معجبـني 

 . بنموذج الثورة الفلسطينية
 يف أـسـاليب  بتـجـارهبمًاّكـنـا نـحـن يف تـلـك الـيـام مـتـأثرين ـجـد«: يـقـول رفـسـنجاين

 الـتــي ـكــانوا ؛النـضــال، وإقاـمــة التنـظــيامت، وـشــبكات االرتـبــاط الرسـيــة والواـســعة
  .)١(»يمتلكوهنا، وقد أنشأوا هلم قواعد يف عدد كبري من البلدان

ًقبل يف طـهـران مهنـئـا ُ ـكـان عرفـات أول ـمـن اـسـت؛وعنـدما نجـحـت ـثـورة اخلميـنـي
لفلسطينية مقـر السـفارة اإلرسائيليـة باالنتصار، ثم قامت إيران بإعطاء منظمة التحرير ا

 . لتكون سفارة للفلسطينيني؛يف طهران
ّلكن جمريات األحداث دلت فيام بعد أن ذلك الترصف كان وسيلة لكسب قلـوب 

ًفقد عني هاين احلسن سـفريا للمنظمـة يف  ،العرب واملسلمني، واستكامل اهلالل الشيعي ُ
ـ  وـمـن بـعـده مـصـطفى ،ـلـدى املنظـمـةًدين الـفـاريس ـسـفريا إلـيـران طـهـران، وـجـالل اـل

 . شمران
 وتعيـني منـدوب عنهـا يف كـل مـدن ،كام تم فتح مركز ثقـايف للمنظمـة يف أصـفهان

ـت إـيـران احلـصـول ـعـىل تأيـيـد ـعـرب املـسـاعدة يف  ـمـن املنظـمـة وعرـفـات إـيـران، وطلـب
لمنظمـة بـاألهواز هلـذه ل فذهب عرفات وأمحد اخلميني الفتتاح مكتب ؛األهواز للثورة

 . ةالغاي

                                                           
 .)١٧١ص  (،٢٠٠٥، ١، دار الساقي، بريوت، ط »حيايت«هاشمي رفسنجاين،  )١(



 

 
 

 
 
  



 
 ؛ورسعان ما ظهرت حماوالت ثورة اخلميني لتوظيف املنظمة يف أغراضها اخلاصة

فبعد أشهر تم الطلب من املنظمة إقفال مكتب األهواز، واسـتمرت املضـايقات ليغـادر 
هاين احلسن منصبه هناك، ومل يتحسن الوضـع مـع السـفري اجلديـد، وحـني حـاول وفـد 

 رفض اخلمينـي مقـابلتهم، رغـم ؛ئن األمريكانرفيع من املنظمة التوسط يف قضية الرها
 أرسـل برقيـة رسـمية باملوافقـة عـىل الوسـاطة -وزير اخلارجية اإليـراين-أن قطب زادة 
 . الفلسطينية

 وحماولة الزج باملنظمة يف ذلـك، ثـم احلـرب ،ومع تصاعد سياسات تصدير الثورة
 ًاّ عـدائيًعتربتـه إيـران موقفـامع العراق التي وقفت فيها املنظمة عىل احلياد، األمر الذي ا

 .)١( ودخلت مرحلة اجلمود، انتهت العالقة الودية بني إيران والفلسطينيني؛جتاهها
أن فلسطني ال حتظى عند الشـيعة باملكانـة التـي يوليهـا إياهـا أهـل السـنة، فـإن  -٢

، واملدن التي حتتضن أرضحة أئمتهموالكوفة،  ، وكربالء،العقيدة الشيعية تعترب النجف
ـك مـكـة!وأـقـارب األئـمـة أفـضـل ـمـن أي بقـعـة أـخـرى ـمـن الـعـامل  ، واملديـنـة، ـبـام يف ذـل

 . واألقىص، والنبوي،احلرام:  التي فيها أعظم مساجد املسلمني؛والقدس
ـد هــذا احلــد ـترص األمــر عـن ـا؛ومل يـق ـاص مــن املســجد األقىصً فإمعاـن  ، يف االنتـق

 املسجد األقىص هـو مسـجد  تؤكد روايات عديدة لدى الشيعة أن؛ وفلسطني،والقدس
وليس الذي بفلسطني، وأسـقطت هـذه الروايـات اسـم املسـجد األقىص مـن ! يف السامء

مسجد الكوفة، قرب النجف :  منهًاملساجد التي تشد الرحال إليها، ووضع الشيعة بدال
معبد املالئكة مـن قبـل خلـق آدم، وأنـه البقعـة املباركـة التـي « الذي اعتربوه ؛يف العراق

 ومعبـد األوليـاء ، اهللا فيها، وأنه معبد أبينا آدم وما بعده من األنبياء واملرسـلني بارك
                                                           

 .)٤٩ص (،  هاشميحسني عيل» احلرب املشرتكة إيران وإرسائيل«  )١(



 

 
 
 
 
 



–  
 .)١(»والصديقني

:  بعنـوانًوقد ألف أحد علامء الشيعة املعارصين، وهو جعفر مرتىض العاميل كتابـا
أورد فيه الكثري من أقوال الشيعة املؤكدة بأن املسـجد األقىص  ؛ »املسجد األقىص أين؟«

الصحيح من سرية «:  وليس بفلسطني، وأورد هذه األباطيل يف كتابه الضخم؛سامءيف ال
 .» النبي األعظم

ومن املؤسف أن جعفر العاميل نال عىل تأليف هذا الكتاب جائزة إيـران للكتـاب، 
ًشخصياّوكرمه الرئيس أمحدي نجاد  ّ!)٢(. 

 


                                                           
http://www :صفحة جعفر العاميل )١(  .mezan. net/sayed_jaafar/index.html 
 .  فلسطني-، جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة »قىصالشيعة واملسجد األ«طارق حجازي،  )٢(

 : حولم جعفر العاميلالكمن وجتد عىل هذا الرابط مقاطع 
http://alrased.[net/site/topics/publishes 
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–  
ـاين -٣ ـران، والضــالع يف خمطــط تشــييع - أن حــزب اهللا الشــيعي اللبـن ـابع إلـي الـت

ً  صـدر مـن أعـىل املسـتويات فيـه مـا ال يـدع جمـاال-الفلسطينيني، وغريهم من املسلمني
 والدخول إىل بيوت وعقول ووجدان أهل ،ّمطية لنرش التشيع» فلسطني«للشك باختاذه 

 مـع ًحـوارا» بنجـره«لـنرشة » مريتـاج الـديني«ين اإليـرا السنة، فقد أجرى العامل الشيعي
 حيـث ؛ تضمن حقائق خطرية تتعلـق بفلسـطني-األمني العام للحزب-حسن نرص اهللا 

 ؛-البلـد السـني- ذكر نرص اهللا بأن بعض علامء الشيعة يعارضون سياساته جتاه فلسطني
أكتـاف القضـية وأننا رفعنا شـأن الشـيعة عـىل  !هلم بأن فلسطني لإلمام املهديقال لكنه 

 وهبـذا تشـيع ، ومن خالهلا استطعنا أن نقنع العامل بأننا طائفـة مـن املسـلمني،الفلسطينية
 .كثري من الناس

 بسـبب أحـداث عامليـة ًوقال نرص اهللا بأن الناس بدأوا يـدخلون يف التشـيع أفواجـا
عام م، وانسحاب إرسائيل من جنوب لبنان يف ١٩٧٩الثورة اإليرانية عام : ثالثة، وهي

 .م٢٠٠٦م، وحرب متوز عام ٢٠٠٠
نحن استطعنا أن ندخل بيوت أهل السنة عـىل أكتـاف القضـية «: وأضاف نرص اهللا

، )ع(، وأهل البيت )ع(، واإلمام احلسني )١( ونحمل هلم الصحيفة السجادية،الفلسطينية
وننـا  و يعترب،ومـن هنـا أصـبحوا يقرتبـون إلينـا! اي  وآيـة اهللا اخلامنـه ،واإلمام اخلمينـي

  !»إخوة هلم
ـم  ـامء الشــيعة لسياســاته نتيجــة جهلـه ـن معارضــة بـعـض عـل وحتــدث نرص اهللا ـع

 ويؤنبـه عـىل تسـميته ،بأهدافه، وقال بأن أحد علامء الشيعة يف لبنان كان يعارضـه بشـدة

                                                           
 . الذي يعتربونه اإلمام الرابع؛بحلسني كتاب للدعاء ينسبه الشيعة إىل عيل بن ا )١(



 

 
 

 
 
  



 
 فرأى يف املنام اإلمـام املهـدي وقـد ،»الشهيد «لزعيم حركة محاس الراحل أمحد ياسني بـ

ـال ـلـ،غـضـب علـيـه ـا ـنـرىض بأـسـلوب حـسـن نرص اهللا وـق أي أن املـهـدي ـيـرىض ( ه بأنـن
 فقـد ؛انظر إىل النتـائج: فجاءين الرجل يعتذر، فقلت له ،!)بالنفاق باسم التقية يف الدين
 عىل عاصـمة لبنـان مـع كـل األمـوال الطائلـة التـي توظفهـا ًاّاستطعنا أن نسيطر عسكري

 .)١(السعودية هنا
 لعدد كبري من أهل فلسطني وقادهتا، ما جعـل ولقد صارت هذه األهداف معلومة

 يقـول -قايض قضاة فلسطني، ورئيس املحكمة العليـا الرشعيـة-الشيخ تيسري التميمي 
ّأنه ال يثق يف الشـيعة؛ ألن هلـم أهـدافا ال تصـب يف مصـلحة القضـية  وال األمـة؛ فلهـم ،ً

ٌأهداف إيرانية شيعية فارسية توسعية ٌ ٌ ٌ ٌ! 
ٍاهللا يساعدنا من أجل أهداف توسعية، وليس لــإن حزب «: وقال التميمي سـواد ( ٍ

ً، منوهـا إىل أن املغـرب قطعـت مـؤخرا عالقاهتـا » فرض اهليمنة باملال: واهلدف،)عيوننا ً
 .)٢(بإيران عندما اكتشفت أهنا تعمل لتغيري عقيدة الشعب املغريب

ئل اجلناح العسكري حلركة فتح، وإحدى فصا-كام أعلنت كتائب شهداء األقىص 
 قـطـع كاـفـة العالـقـات الـتـي تربطـهـا بـحـزب اهللا اللبـنـاين، وقاـلـت الكتاـئـب يف -املقاوـمـة

هـذا  «:ن أ حممـود عبـاس»فـتح«رسالة وجهتهـا إىل رئـيس السـلطة الفلسـطينية وزعـيم 

                                                           
 ):الوجه اإليراين حلسن نرص اهللا(: مصطفي حممدي، مقال )١(

http://alrased. net/site/topics/publishes ، 
 : عىل هذا الرابطباللغة الفارسيةويمكن مطالعة املقابلة األصلية 

http://www  .sunni-news.com/?p=٧٧٦٥ 
 . املرصية»الرشوق« عن صحيفة ً، نقال٢١/٣/٢٠٠٩ ،»ماإلسالم اليو«موقع  )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
القرار جاء بعد االستناد للقناعات احلركية الفتحاويـة، ومـن بعـدها القناعـات الوطنيـة 

ـا،»الفلســطينية ـري فلســطينية« : مضــيفة أـهن ـد ـغ ـن تكــون أداة فلســطينية يف ـي ـث ؛ـل  تعـب
 .» وعالقاهتا العربية،باملصلحة الفلسطينية العليا

موـقـف كتاـئـب ـشـهداء األقىص ـجـاء يف أعـقـاب الكـشـف ـعـن خلـيـة ـحلـزب اهللا يف 
ـب إرضارا ـه الكتاـئ ـذي اعتربـت ـول ًمرص، األـمـر اـل ـاألمن الـعـريب، وـجـاء يف الرـسـالة ـق  ـب

ي كانت تربطنا بحزب اهللا اللبنـاين كانـت عـىل اعتبـار أنـه الـداعم العالقة الت«: الكتائب
ـب، ومل تـسـتند ـعـىل تقاطـعـات وطنـيـة ـة،اـملـادي الوحـيـد للكتاـئ  أو أجـنـدات ، أو مذهبـي

 .)١(»إقليمية
 تدل عـىل مـدى اتسـاع ؛ وحزب اهللا، لفتحتابعة العالقة املالية بني الكتائب الوهذه

 !!-ًأيضا-خرتاق فتح  الستعد امل؛أطامع املرشوع اإليراين الشيعي
اختـاذ  ( وردت ترصحيات عديدة من مسؤولني إيرانيني تصب يف نفـس االجتـاه-٤

قول رئيس أركـان القـوات املسـلحة اإليرانيـة اجلنـرال  :، منها)َّالقضية الفلسطينية مطية
شـكل مـن أشـكال « ّللقضـية الفلسـطينية مـا هـو إال حسن فريوز آبـادي إن دعـم بـالده

  .»ودولية ر للحصول عىل امتيازات إقليميةاالستثام
القضـية الفلسـطينية  إن دعـم«: إيرانية رسمية عن فريوز آبادي قوله ونقلت مواقع

 ومل ،ً ومكلفـا لنـا،ًعبثيـا ً ال يشكل أمرا؛ واملالية، والدعائية،بالرغم من التكلفة السياسية
 .»إقليمية ودولية لنا ًيفرض علينا؛ بل إنه يعد رضبا من االستثامر لتحقيق مصالح

ـائال واـسـتطرد ـادي ـق ـة واملناضــلة «: ًفريوزآـب ـر إن اجلامـهـري املظلوـم ـع األـم يف واـق

                                                           
)١( »CNN« ١٧/٤/٢٠٠٩ ،العربية. 



 

 
 

 
 
  



 
 ،-ًأيضـا-عن مصاحلنا وأمننا القـوميني ) من خالل نضاهلا(واللبنانية تدافع  الفلسطينية

  .»ال يتجاوز دعمنا عن إطار الدعم املعنوي هلا يف الوقت الذي
 ،القـومي اإليـراين  التحرر يدخل يف صلب محاية األمـنإن دعمنا حلركات«: وقال

 واتسـاع ،القـومي ويزيد من قوتنا اإلقليمية، وهو يف سياق ما ننفقـه للحفـاظ عـىل أمننـا
 .)١(»رقعة قوتنا يف املنطقة

 -أمـني عـام حـزب اهللا اإليـراين-َّويشهد عىل ذلك ما رصح به حممد باقر خـرازي 
 :متسـائال ً» عرص إيـران« لصـحيفة)  املامثلـة يف املنطقـةالراعي الرئيس لباقي التنظيامت(
 فإذا أردنا !؟ من دعم احلركات الفلسطينية-أو سوف نجنيها-ما الفائدة التي جنيناها «

دعم الفلسطينيني جيب أن نكون متيقنني أن فلسطني سـتكون سـائرة عـىل مـذهب أهـل 
إذن ما الفـرق بـني إرسائيـل  ؛مذهب أهل البيت  وإذا مل تكن عىل،) شيعية:يعني(البيت 

ـاء!؟وفلـسـطني ـراين ـممـدودة للغرـب ـى تـكـون ـسـفرة الـشـعب اإلـي ـيام الـشـعب ؛ً وإىل مـت  ـف
 .)٢(»!ًاإليراين يتأوه جوعا؟

 فـإهنم ال يتورعـون ؛ أن الشيعة حني تكـون األمـور بأيـدهيم، وعنـدهم القـدرة-٥
، مـن ، وبحق غريهم من املسلمنياجلرائم بحقهمأبدا عن إيذاء الفلسطينيني، وارتكاب 

اجلـرائم التـي ارتكبتهـا حركـة أمـل الشـيعية بحـق الفلسـطينيني يف لبنـان يف سـنة : ذلك
كفيلـق -، فيام عرف بحرب املخيامت، وما ارتكبته امليليشـيات الشـيعية العراقيـة ١٩٨٥
 يندى هلا اجلبني  وبدعم من احلكومة العراقية الشيعية من جرائم؛- وجيش املهدي،بدر

                                                           
 .م٤/٣/٢٠٠٨ ،الكويتية» ياالر«صحيفة  )١(
 خلبـاب احلمـد، )املصالح االسرتاتيجية اإليرانيـة يف دعـم القضـية الفلسـطينية(: انظر مقال )٢(

 .»الراصد«املنشور يف شبكة 



 

 
 
 
 
 



–  

 





 

 !بحق الفلسطينيني بالعراق، وسط صمت إيران وحلفائها
موـقــف اخلميـنــي ـمــن ـجمــازر حرـكــة أـمــل بـحــق ذـكــر  العـقــالء يويكـفــ

 واحلركـات ، واجلهاد،اخلمينى الذي يمجده اليوم بعض القادة يف محاس !الفلسطينيني
 هـو ؛ والذي يسجل هذا املوقف للتـاريخ؛اإلسالمية

 وهو األستاذ فهمي ؛يني اليوم إليرانأحد كبار املؤيد
إيـران مـن « يف كتابـهذلـك  حيث سجل لنـا ؛هويدي
ــداخل ــال ،»اـل ــو «: فـق ــال  ،٨٥يف يونـي  )أـمــل( وقـت

 وبيـنام ،للفلسطينيني يف بـريوت كـان قـد بلـغ ذروتـه
 ، ورفـسـنجاين،يتكـلـم خمتـلـف رـمـوز النـظـام منتـظـر
 . وخامنئى، فإن اإلمام التزم الصمت

 معتكــف يف األيــام الــعرشة  أنــهٍوقيــل وقتئــذ
نتهـى الصـيام خـرج ا وملـا ،األخرية من شهر رمضان
حـســينية «ً وألـقــى خطاـبــا يف ،اإلـمــام ـمــن اعتكاـفــه

 . بعد صالة العيد» مجران
ًوـفـيام توـقـع الكـثـريون أن يعـلـن موقـفـا ـجتـاه ـمـا 

 فـإن اإلمـام مل يرش إىل املوضـوع مـن ؛ يف لبنـانيجير
 اخلطاب عىل داللة املظاهرات املؤيـدة للحـرب مـع قريب أو بعيد، وكان جل تركيزه يف

  .هـ. ا.»)آخر مجعة من رمضان( التى خرجت يوم القدس ؛العراق
كنت أحد الذين اسـتمعوا إىل خطبـة اإلمـام يف صـبيحة «: ويضيف هويدي

 يف ي من جتاهله ملا جيـري دهشتي ومل أستطع أن أخف،) يونيو٢٠(ذلك اليوم 
 منسـوب إىل  ولكـن ألن اجلـاين؛طينيني هـم ضـحيتهلبنان، ليس فقط ألن الفلس



 

 
 

 
 
  



 
 !الشيعة

 فـكـان رده أن اإلـمـام ـلـه ؛ إىل ـصـديق خـبـري بالسياـسـة اإليرانـيـةونقـلـت انطباـعـايت
  .)١(!!!»حساباته وتوازناته

ـراين اـحلـايل ـا ـعـن املرـشـد اإلـي ـيل ـخـامنئىأـم ـذي ـكـان  ؛ ـع ـذاك-واـل ـع -آـن  يف موـق
 يعـرب يكـان خـامنئ«:  بقولـه املخـيامت موقفـه جتـاه حـربفعلـق هويـدي عـىلالرئاسة، 

 التي لزمت الصمت طـوال مخسـة أيـام ؛بصدق عن موقف احلكومة واألجهزة الرسمية
 ،»وقـف القتـال«عتداء عـىل املخـيامت الفلسـطينية، ثـم بـدأت تتحـدث عـن بعد بدء اال

ًأكثر منه ملتزما » للحسابات«ًوهو موقف بدا خاضعا » ستمرار نزيف الدماوجتنب «
ً فضـال عـن أن تلـك األجهـزة ، يف دعـم أمـليًواضحا الدور السور إذ كان ،ادئباملب

 . )٢(» منظمة شيعية: هي يف النهاية»أمل«وضعت يف اعتبارها أن 
 بـل وصـل ؛ وختاذله عن نرصة الفلسطينيني، سكوت اخلمينيىلومل يقترص األمر ع

تنكر املـذابح الشـيعية  أن يوبخ نائبه الشيخ حممد منتظري عىل إصداره فتوى تسهاألمر ب
 وـغـازي عـبـد الـقـادر ، بطـلـب ـمـن الـشـيخ أـسـعد بـيـوض التميـمـي،بـحـق الفلـسـطينيني

وكانت هذ الفتوى أحد أسـباب عـزل !! ن رفض اخلميني طلبهامأاحلسيني، وذلك بعد 
 .)٣(منتظري من نيابة اخلميني

شعبها، ؛ التي حتتل فلسطني، وتقمع  أن العالقات بني إيران اخلمينية وإرسائيل-٦

                                                           
 .)٤٠٤ص ( هويدى،  فهمي،»إيران من الداخل« )١(
 .)٤٠٣ص (  السابقاملصدر )٢(
 . م٢٠/٩/٢٠٠٦،»مفكرة اإلسالم« حممد أسعد بيوض، موقع ،ماذا جيري يف لبنان: مقال )٣(



 

 
 
 
 
 



–  
، وتفاـمهـا يف ـفـرتات عدـيـدة، ـبـالرغم ـمـن ًاّ وعلمـيـًاّ وعـسـكريًاّ اقتـصـاديًـشـهدت تعاوـنـا

 الترصحيات االستهالكية التي يطلقها القادة اإليرانيـون والشـيعة ضـد إرسائيـل، ومنهـا
 وإقامـة ،»ن اخلارطـةعـحمـو إرسائيـل  «محدي نجاد الداعية لـأخطابات الرئيس اإليراين 

لقدس، يف اجلمعـة األخـرية مـن شـهر رمضـان مـن ادة لفلسطني يف يوم املظاهرات املؤي
 .كل عام

 فخـالل ؛من أكرب أوجه التعاون بني إيران وإرسائيـل» ايران غيت«وتعترب فضيحة 
 تبـني أن إيـران كانـت حتصـل عـىل )١٩٨٨ - ١٩٨٠(سنوات احلرب العراقية اإليرانية 

ئيل املصـدر األول للسـالح إليـران جزء كبري من السالح من إرسائيل، بل وكانت إرسا
  .١٩٨٨ - ١٩٨٠بني عامي 
، حـني -أول رئـيس جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية- أبو احلسـن بنـي صـدر ييروو

هـل كنـت عـىل علـم بوجـود عالقـات معينـة مـع إرسائيـل ألجـل «: سألته قناة اجلزيـرة
 احلصول عىل السالح؟ 

نـا بصـدد رشاء سـالح مـن يف املجلس العسـكري أعلمنـا وزيـر الـدفاع أن: فأجاب
  !إرسائيل، عجبنا كيف يفعل ذلك

أنا ال : قال ! اإلمام اخلميني، قلت هذا مستحيل:  قال؟من سمح لك بذلك: قلت
 . أجرؤ عىل عمل ذلك لوحدي
 إن اإلسـالم ؛نعـم: قـالهـل سـمحت بـذلك؟ :  وسـألته،سارعت للقـاء اخلمينـي

 . يسمح بذلك، وإن احلرب هي احلرب
يح أن احلرب هي احلـرب، ولكننـي أعتقـد أن حربنـا نظيفـة،  صح!صعقت لذلك

 هـذا الـذي جيـب ؛ والتوق إىل السالم، نعم،واجلهاد هو أن نقنع اآلخرين بوقف احلرب
 لـن أرىض ؛ وليس الـذهاب إىل إرسئيـل ورشاء السـالح منهـا حلـرب العـرب، ال،عمله

 .ًبذلك أبدا



 

 
 

 
 
  



 
ـك أن تقودهــ: حينهــا قــال يل ـك ضــد احلــرب، وكــان علـي ـك يف موقــع ؛اإـن  ألـن

  .)١(الرئاسة
 أن الشيعة وإيران أصحاب مواقف سلبية من معظم قضايا العرب واملسلمني، -٧

. ومتواطئة، وعازفة عن املقاومة، بـل وحماربـة هلـا، كـام هـو احلـال مـع املقاومـة العراقيـة
وإيران اخلمينية ما تزال حتتـل األحـواز وجـزر اإلمـارات الـثالث، وتطالـب بـني احلـني 

 .ّاآلخر بالبحرين وهتيج األقليات الشيعية يف اخلليج واليمن ضد بلداهناو
 ،َ بالقول بأنه لوال إيران ملا سـقطت أفغانسـتان)٢(وقد رصح أكثر من مسؤول إيراين

ـات املتحــدة  ـون والشــيعة للوالـي ـه اإليرانـي ـذي قدـم ـدعم اـل ـوال اـل ـه ـل ـراق، أي أـن والـع
ـسـتطاعت اـحـتالل ـهـذين البـلـدين املـسـلمني،  ـملـا ا؛)الـشـيطان األـكـرب بنـظـر اإلـيـرانيني(

 . املجاورين إليران
 فإنـه مـن غـري املفهـوم واملنطقـي أن يعـزف الشـيعة وإيـران عـن دعـم ؛وبناء عليـه

ـراق ـدعموهنا يف فلـسـطني، والشيـشـان،املقاوـمـة يف الـع ـنام ـي ـامل، بـي ـف أنـحـاء الـع  ، وخمتـل
 ! أخرىًخيفي وراءه أهدافا ال بد أن -أو التظاهر بالدعم- إذ أن هذا الدعم ،ولبنان
 أن الشيعة دأبوا عىل االنتقاص من جهاد أهل فلسطني السنة، وباملقابل متجيـد -٨

» فـارس فقيـه« :ّمقاومة حـزب اهللا الشـيعي، واملبالغـة هبـا، وقـد ألـف أحـدهم، واسـمه
 عالمـة لقـرب )١٦(احتـوى عـىل »  والثورة العامليـة املقبلـة،أمحدي نجاد« : بعنوانًكتابا

                                                           
، »الراصـد نـت« أسـامة شـحادة، )التعاون اإلرسائييل اإليـراين( :مقال: ملزيد من التفاصيل )١(

  ١٣١١/http://alrased.[net/site/topics/view: ، عىل الرابط)٧١(العدد 
ًأحـد أركـان النظـام حاليـا  الرئيس األسبق هاشمي رفسنجاين، و:مثل )٢(  ، أبطحـيحممـد عـيلّ

 .نائب الرئيس يف عهد حممد خامتي



 

 
 
 
 
 



–  
ر املهدي، وجعل املؤلف العالمة السادسة الكربى تقع عىل أبـواب بيـت املقـدس، ظهو

  يلـقـون عناـيـة اإلـمـام احلـجـة قـبـل،أـبـواب بـيـت املـقـدس ـحـزب يقاـتـل ـعـىل« :بعـنـوان
ّتـزال عصـابة مـن أمتـي يقـاتلون  ال« : تقولخوأورد فيه رواية عن النبي  ،»الظهور

 ظـاهرين ،خـذهلم ذالن مـن ال يرضهـم خـ،عىل أبواب بيت املقدس وما حولـه
ـوم الســاعة ـ ،»)الظهــور( عــىل احلــق إىل أن تـق ـد«ـ عــزاه ـل  ،١٠ج ( »جممــع الزواـئ

 ـحـزب يقاـتـل ـعـىل أـبـواب بـيـت« :الرواـيـة ـعـن ـصـاحب األـمـر أـنـه  وورد يف،)٦٠ص
 .»للظهور مئتان ومخسون عالمة«عزاه لكتاب  ،» وهم مني، أنا منهم؛املقدس

 ًهـذه الروايـة أن هنـاك حزبـا تدل«: ات بقولهومن ثم رشح فارس فقيه هذه الرواي
الرواية عىل جهاد املجاهدين   وتنطبق هذه، عىل أطراف بيت املقدس،يقاتل يف سبيل اهللا

 وهو ، الذين يقاتلون يف جنوب لبنان أقوى قوة طاغوتية يف العامل؛يف املقاومة اإلسالمية
 ،حيقـقـوا االنتـصـارات علـيـه أن ! واـسـتطاعوا بعناـيـة اإلـمـام املـهـدي،الكـيـان الـصـهيوين

 .)١(»...ويدحروه عن جنوب لبنان


ويرجـع تـأثر  تعترب حركة اجلهاد اإلسالمي حاملة لواء التشيع بـني الفلسـطينيني، 
مؤسـس احلركـة - فتحي الشقاقي . احلركة بالتشيع إىل بداية تأسيسها، فقد كان د

 حيث يـروي األمـني العـام ، والثورة اإليرانية،تأثرين بالشيعة من امل-وأول أمني عام هلا
أـنــه عـنــدما قاـمــت الـثــورة اإليرانـيــة يف  )٢(رمـضــان عـبــداهللا ـشــلح. اـحلــايل للحرـكــة د

                                                           
حقيقة موقف الشيعة من اجلهاد واملجاهدين يف فلسطني، أسامة شحادة، موقع : انظر مقال )١(

 : ، عىل الرابط»احلقيقة«
http://www .haqeeqa. com/index.aspx?status=prodetail&aid=١٠١٤ 

 .)٧٣ص  (»حوار مع رمضان شلح: يف عني العاصفة«غسان رشبل،  )٢(



 

 
 

 
 
  



 
ـر ـنة /فرباـي ـدكتور ١٩٧٩ـشـباط ـس ـة الدارـسـني يف مرص ـمـن اـل ـب ـعـدد ـمـن الطلـب  طـل

ـرب ـدافها، ألن املـق ـي، وأـه ـورة اخلميـن ـاد ـث ـم أبـع ـن الشــقاقي الشــقاقي أن يرشح ـهل ني ـم
ني بحقيقـة ّ يف مرص مل يكونوا ملمةوأنصاره من الذين كانوا متواجدين للدارسه اجلامعي

 .ما جرى
 ؛أن يكتب دراسة يف حدود عرش صفحات) الشقاقي(يف البداية قرر «: يقول شلح

 .)١(» ويوزع يف األسواق،حتى يقرأها اجلميع، لكن الفكرة تطورت إىل كتيب يطبع

     


 
إهنـا املـرة «: ّالشقاقي للثورة اإليرانية للحد الذي جعله يقـول. وقد وصل محاس د

ً وشـعبا بمثـل هـذه ، وحكومـة،ًاألوىل منذ أكثر من مئة عام يملك فيهـا اإلسـالم أرضـا
 .)٢(!»الروح االستشهادية

                                                           
وفيه حياول الشـقاقي إثبـات أن ، » ضجة مفتعلة ومؤسفة:السنة والشيعة«: هذا الكتيب هو )١(

ورة  ويمـجـد ـثـ،وـيـدعو إىل التقرـيـب بـيـنهام، ـمـذهب الـشـيعة ال خيتـلـف ـعـن ـمـذهب الـسـنة
 .اخلميني

 .)٩٦ص  (» ومؤسفة ضجة مفتعلة:السنة والشيعة« )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
 كعبـد العزيـز ؛ركة مـن املتعـاطفني مـع الثـورة اخلمينيـةكام كان أغلب مؤسيس احل
 كـام أكـد أبنـاؤه ؛ الـذي تـربأ يف آخـر حياتـه مـن الشـيعة؛عودة، وأسعد بيوض التميمـي

 .)١(ذلك

 


 

 التي اعتربت التحالف مـع ؛اسرتاتيجية احلركةوقد انعكس امليل نحو الشيعة عىل 
 ولذلك كانـت دراسـة أدبيـات الثـورة ،)٢(سرتاتيجيتهااالثورة اإليرانية ركيزة أساسية يف 

                                                           
كتـب حممـد أسـعد ؛ )هل الثـورة اإليرانيـة إسـالمية؟ أم مذهبيـة قوميـة؟(: يف مقالة بعنوان )١(

ـت ـوض التميمــي عــىل موقعــه الرســمي عــىل شــبكة اإلنرتـن ـول،بـي  وبفضــل اهللا أن «:  يـق
حقيقتها املذهبية القومية املتعصـبة،  كتشف عندما اً افرتق مع هذه الثورة فوراوالدي 

 .»...ًوبأنه كان عىل خطأ عندما ظن هبا خريا
ـة« )٢( ـن النشــأة إىل حــوارت التهدـئ ـز األهــرام»الفصــائل الفلســطينية ـم ، )١٠٤ص ( ،، مرـك

ص (، أمحـد املوصـليل، » وتركيا، وإيران،موسوعة احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب«و
٢٢٨(. 



 

 
 

 
 
  



 
تزال احلركة لليوم عىل موقفها الذي صاغه هلـا  اإليرانية من املنهاج الثقايف للحركة، وما

:  جملتهـا الشـهرية بـالقوليف كـام عـربت عـن ذلـك ؛الشقاقي ورفاقه من إيران والشـيعة
 أن إيـران دولـة :-بناء عىل موقفها بعـدم تكفـري الشـيعة-ترى حركة اجلهاد اإلسالمي «

 هتــدف إىل مناهضــة املرشوع الكــافر ضــد األمــة ؛ وثورهتــا ثــورة إســالمية،إســالمية
 .)١(»اإلسالمية ومقدراهتا

 أن الشقاقي كـان يؤكـد باسـتمرار ّال إ؛ وافتتاهنا هبا،ورغم توجه احلركة نحو إيران
 .)٢(عىل استقاللية احلركة، وأن آلية عملها وتوجهها السيايس نابع من قناعاهتا الداخلية

 مل تتلـق ١٩٨٨ ذكر الشقاقي أن احلركة لغاية سنة ؛أما فيام يتعلق بالتمويل اإليراين
 ،إلـخـوةا( مـن ًوالحـقـا واـشـرتاكات أعضـائها، ،أيـة مسـاعدة ـمـن خـارج إـطـار احلركـة

ذات فـ املسـاعدات اإليرانيـة مـا وخارجها، وأ،ميسوري احلال يف فلسطني) واألصدقاء
 .طابع إنساين

وكان الشقاقي يرى أن إيران بحاجة للعب دور يف القضـية الفلسـطينية، ألن ذلـك 
 كـام كـان يعتـرب بـأن الـدعم اإليـراين ،» وحديثـة، وحرة،سيدة«هو الذي سيجعل إيران 

 .)٣(لفلسطينية هو دون املأمولاحلقيقي للقضية ا
وتعترب الفرتة التي قضاها بعض قادة حركة اجلهاد من داخل فلسطني يف خميم مرج 

 فقـد ؛م فـرتة حاسـمة١٩٩٢كانون األول سنة / من ديسمربًءا بد،الزهور بجنوب لبنان
                                                           

 . م٢٠٠٩أيار /العدد الثاين والعرشون، مايو، »ت اجلهاد اإلسالميصو«جملة  )١(
ص  (»موسوعة األحزاب واحلركات واجلامعـات اإلسـالمية«فيصل دراج ومجال باروت،  )٢(

٢٥٠(. 
 .)٢٥١ص (املصدر السابق  )٣(



 

 
 
 
 
 



–  
تبني أن جلسات مطولة ومنتظمة كانت تتم بني حزب اهللا الشيعي اللبناين ونشيطني من 

 .»هاداجل«
 

 




 




 

 
 

 
 
  



 
ذه اللقاءات تبنـي بعـض املبعـدين للتشـيع خـالل وجـودهم يف ونتج عن ه

 وبدأ العمل الشيعي بعد ذلك بشكل رسي ومنظم، وكان يتم تـدريس ،»مرج الزهور«
مذهب الشيعة بني أفراد ينتمون إىل حركة اجلهاد اإلسـالمي برسيـة تامـة، ومل يظهـر أي 

 تطفـو عـىل السـطح  حيـث بـدأت؛م٢٠٠٠أثر للتشيع حتى بداية انتفاضة األقىص سـنة 
ً فانتهزوا الفرصة، وأظهروا التشيع علنا ،»اجلهاد اإلسالمي« :احلركات املسلحة، ومنها

مستغلني حالة الفوىض، وانشغال املسلمني بمقاومة اليهود، واستغلوا عاطفة املسـلمني 
 .مع كل من حيمل السالح

 يف  خاصـة؛اجلهاد بإنشاء عـدة مؤسسـاتحركة وقام املتشيعون من أتباع 
  :حمافظة بيت حلم، مثل

ٍ فيه نـاد للشـباب، ،احتاد الشباب اإلسالمي، وهو عبارة عن مجعية خريية دعوية |
 .كثري من املغريات الستقطاب أكرب عددالو

ـاء الدوحــة  | ـز نـق مستوصــف اإلحســان اخلــريي، ومستوصــف الســبيل، ومرـك
 .اجلراحي
 . ومركز النقاء النسوي،مدرسة النقاء |
 . الكريم يف املساجددور للقرآن |

 ،كام تم تقديم دعم مايل لطالب اجلامعات، واعتامد راتب شهري للمنتسبني إليهم
 . ألف دوالر)٣٠٠(كام قاموا برشاء مبنى يف مدينة بيت حلم بقيمة 

 : فمن املؤسسات التي تنرش التشيع وتتبع حركة اجلهاد؛أما يف قطاع غزة
  وهلا فروع يف كافـة أنحـاء،س يف مدينة غزة مقرها الرئي،اإلحسان اخلريية مجعية |
  .القطاع
 . ومقرها يف بيت الهيا يف شامل قطاع غزة،ومسئوهلا هشام سامل ،مجعية غدير |



 

 
 
 
 
 



–  
 . مقرها يف مدينة غزة،الصاحلني عية رياضمج |
  . ومسئوهلا عبد اهللا الشامي، يف مدينة غزة-ًأيضا-مقرها  ،مجعية أرض الرباط |
 .اسم جامعة آل البيت  تأسيس جامعة حتمل: من غاياهتامجعية آل البيت، |

 توزيع كميـات مـن الكتـب التـي :ومن أنشطتهم يف جمال نرش التشيع يف قطاع غزة
ـدعو إىل التـشـيع ـل،ـت ـة، مـث ـورة اإليرانـي ـب الـتـي متـجـد الـث ـذلك الكـت ألـكـون ـمـع «:  وـك

ـايل بيشــاور« و، للتيجــاين»الصــادقني ـه« و،»لـي ـة الفقـي ـارات « و،»والـي  مــن أقــوالخمـت
  .»اخلميني

 يكتـب فيهـا ،»االسـتقالل« : حتمـل اسـم،إصدار صحيفة أسـبوعية: ومنها كذلك
 ، اهللاً فضـال عـن مقـاالت التمجيـد والتبجيـل حلسـن نرص؛غـزة رموز التشـيع يف قطـاع

ـران ـاريخ !وحكوـمـة إـي ـاالالصــحيفة م نرشت ١١/١/٢٠٠٧ وبـت ـز ؛ً خـطـرياًمـق ـه ـمل  فـي
  !!فيانوتعريض بالصحايب اجلليل أيب س

ًحاليالدهيم و  ن يبثـو،»إذاعـة صـوت القـدس« :اسمها ، تبث من غزة، إذاعة حمليةّ
 .من خالهلا دعوهتم للتشيع

 ؛»خـطـة إيرانـيـة ـلـنرش اـملـذهب الـشـيعي يف أوـسـاط الفلـسـطينيني« :ـحتـت عـنـوانو
م، تـطـرق إىل اجلـهـود اإليرانـيـة ٢٤/٣/٢٠٠٠يف ً تقرـيـرا »اـلـوطن الـعـريب«جمـلـة  نرشت

ـمـن ـخـالل حرـكـة اجلـهـاد ـلـنرش التـشـيع يف األرايض الفلـسـطينية، وـخمـيامت الـتـي تـبـذل 
 بمساعدة حـزب اهللا الشـيعي اللبنـاين، واحتـوى املقـال ؛الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

 : عىل معلومات كثرية، حتقق قسم منها عىل أرض الواقع بالفعل، ومما جاء فيه
ارية الفلسـطينية دالئـل عـن  كشفت بعـض التقـارير االسـتخب٢٠٠٠يف بداية عام 

الـذي اسـترشى بشـكل خـاص يف صـفوف  ؛»التحول الفكـري والـديني«تزايد مظاهر 
لفتـت األنظـار » تشـيع «، وذلـك مـن خـالل ظـاهرةةحركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطيني



 

 
 

 
 
  



 
 . باعتناق املذهب الشيعي» اجلهاد «بقيام عدد كبري من أعضاء

َ مل حتظ بإمجاع من قادة احلركة، إذ وصـف وأشارت التقارير إىل أن عمليات التشيع
 قـد تـؤدي يف النهايـة إىل القضـاء عـىل ،ظـاهرة مصـريية «الرافضون هـذه الظـاهرة بأهنـا

القاعدة الفكرية والدينية التي تستند إليها احلركة منذ انطالقتهـا، إضـافة إىل انعكاسـاهتا 
  .»ر ومن مذهب آخ،املحتملة عىل القاعدة الشعبية يف جمتمع متدين

  فقـد نبـع خـوفهم مـن؛أما املسؤولون الفلسـطينيون وبعـض القيـادات اإلسـالمية
وإيران إىل ارتباطات دينية وفكريـة تـذهب أبعـد مـن ) اجلهاد(خمطط جتذر العالقة بني «

  .» أو العسكري، أو الدعم السيايس،االرتباط املايل
لفلسـطينية واعترب هؤالء املسؤولون أن تواجد عنارص شيعية عىل السـاحة ا

 :سيخدم إيران يف جانبني
 .  سيكون للشيعة موطئ قدم يف فلسطني-١
 ـممـا ـسـيؤدي ، أن والء ـهـذه العـنـارص ـسـيكون إلـيـران أكـثـر ـمـن أي والء آـخـر-٢

ــة ــأوامر إيرانـي ــات ـب ــذ عملـي ــؤالء لتنفـي ــة واملصـــالح ؛ وملصـــلحتها،ـهب ــا للرغـب  ً خالـف
 . الفلسطينية

 عرب انضواء حركـة اجلهـاد حتـت ؛ا املخططًوقد لعب حزب اهللا دورا يف إنجاح هذ
لواء احلزب يف إطار اجلهاد العمليايت الذي كان يقوده رئيس جهاز العمليات اخلاصة يف 

ْاحلزب عامد مغنية، قبل اغتياله يف دمشق يف فرباير م، وتـم مناقشـة تعيـني ٢٠٠٨شباط /ُ
ًإيران ممثال هلا يف قيادة احلركة، متاما كام يوجـد ممثلـون إليـ ران يف جملـس الشـورى التـابع ً

 . حلزب اهللا
ـان ـوطن  « أشــارت؛وعــىل صــعيد نرش التشــيع يف املخــيامت الفلســطينية يف لبـن اـل

ّم بزيـارة رسيـة إىل طهـران ٢٠٠٠شـباط سـنة /إىل أن مغنية قام يف شـهر فربايـر» العريب



 

 
 
 
 
 



–  
، -)١(رئيس قوات القدس يف احلرس الثـوري اإليـراين-اجتمع خالهلا مع قاسم سليامين 

 . وأطلعه عىل نجاح املراحل األوىل يف اخلطة، والصعوبات التي واجهتها
يف  -عرب املتعاونني معه يف أجهزة الدولـة اللبنانيـة- كام أطلعه عىل نجاح حزب اهللا

 . منح اجلنسية اللبنانية لعدد من أعضاء حركة اجلهاد الذين اعتنقوا املذهب الشيعي
رشيـد توهـان مـن خمـيم : ركـة يف املخـيامتومن بني الذين تشيعوا مـن عنـارص احل

الرشيدية يف لبنان، وحممد قـدورة مـن صـور، ومسـؤول احلركـة يف جنـوب لبنـان حممـد 
 . املجذوب

ّ فـإن إيـران كانـت قـد عـززت مـن وجودهـا يف املخـيامت يف عـام ؛وبحسب املقـال
  مـن؛ومتـت االسـتعانة برجـال ديـن شـيعة « من خالل احلرس الثوري اإليـراين،١٩٩٩

كـام سـيقوم اإليرانيـون بالعمـل مـن ، أجل تعميق املذهب الشيعي لدى املتشيعني اجلدد
 مـن أجـل ، بمسـاعدة حـزب اهللا؛أجل مـنح اجلنسـية اللبنانيـة لـبعض هـؤالء املتشـيعني

ختفيف القيود عىل حتركاهتم يف لبنان وخارجها يف مهام متعددة، وسيتم العمل من أجل 
 حسـب ؛ني إلنشـاء خاليـا تعمـل حـني الطلـب منهـاإعادة عدد مـنهم إىل داخـل فلسـط

  .»التوجيهات اإليرانية
إبـراهيم : ُوعرف من بني الذين تشـيعوا مـن أبنـاء احلركـة يف األرايض الفلسـطينية

                                                           
تداولت بعض التقارير الصـحفية أن لسـليامين عالقـات بجامعـة أيب مصـعب الزرقـاوي يف  )١(

وذلك يف إطار التحرك اإليراين لالستفادة مـن خصـوم إيـران يف حتقيـق مصـاحلها،  العراق،
أضـواء عـىل « بحث :، انظر»اخلطة اخلمسينية «:وهذه هي سياسة إيران التي نرشت بعنوان

عـىل » الراصـد«بموقـع  »اخلطة الرسية، دراسة يف األسلوب اجلديد لتصدير الثورة اإليرانية
 ١١٠٦/http://alrased. net/site/topics/view: الرابط



 

 
 

 
 
  



 
ـارود ـى جــرب،ـب ـة، وحممــود زطمــة، وحيـي ـذي حتــول إىل؛ وغســان الطحايـل شــيعي  « اـل

  .»متطرف
 ،باملخيامت مبالغ مالية ضـخمةواعتمدت إيران إلنجاح خمطط التشيع يف فلسطني 

اإليرانية، وتم توزيع كميات كبرية من كتب الشـيعة » مؤسسة الشهيد «تصل عن طريق
بني أعضاء احلركة، من بينها كتب ألفها علامء شيعة، والبعض اآلخر لعنارص مـن السـنة 

 .  ملحمد مرعي األنطاكي» ؟ملاذا اخرتت مذهب الشيعة«كتاب  :اعتنقوا التشيع، مثل
ً فإن اعتناق التشيع مل يبق حكرا عـىل أعضـاء احلركـة يف ؛»الوطن العريب «وبحسب

بشري نافع يف لنـدن، وهـو :  أمثال،فلسطني ولبنان، بل جتاوزه إىل القياديني يف عدة بلدان
 ،تربطـه عالقـات محيمـة مـع أمـني عـام احلركـة رمضـان شـلحو ،أحد مؤسـيس احلركـة

 . إيران حممد الطوخيوكذلك اعتنق التشيع ممثل احلركة يف
ًوقد أحدث التشيع رشخا يف صفوف احلركة، وبدأت تظهر تساؤالت عن موقـف 

 الذي أكد بعض القياديني معرفته بحجم الظـاهرة وأبعادهـا، ؛شلح. ً وحتديدا د؛القيادة
لكنه ال يبذل أي جهد للحد مـن انتشـارها، ذلـك أن مصـري احلركـة يتوقـف عـىل مـدى 

 . ارتباطها بإيران
 إذ ؛انت أوىل انعكاسات ظاهرة التشيع عىل العالقة بـني اجلهـاد وحركـة محـاسوك

كانت بعض أوساط حركة محاس يف بادئ األمر تبـدي قلقهـا مـن التشـيع، وتشـن محلـة 
اإلرسائييل » جمدو «ضد املتشيعني، وتطور ذلك إىل اشتباك بني أنصار احلركتني يف سجن

ون وحـزب اهللا عـن اسـتيائهم مـن اهلجـوم ، وقـد عـرب اإليرانيـ٢٠٠٠شـباط /يف فرباير
الذي تعرض له أفراد اجلهاد عىل يد أنصار حركة محـاس، وطلـب املرشـد اإليـراين عـيل 

 هـ .ا. العتداءات» اجلهاد «خامنئي تشكيل جلنة خاصة للحيلولة دون تعرض أفراد
حممـد  هشام سـامل،: أنشط الشخصيات التي تروج للتشيع يف شامل قطاع غزةمن و



 

 
 
 
 
 



–  
َسخيلة، إيـاد احلسـني، حسـن خواجـة، حممـد أبـو نـدا، وهـم أبو   ناشـطون يف -ًأيضـا-َ

 النفس الطـاهر يف : أي،»شباب النفس «: اسم عىل أنفسهمن ويطلقو،العمل العسكري
 وهلم تأثري عىل الطلبة اجلامعيني ، بكتيبة األنوارىَّاجلهاد اإلسالمي، وقد أسسوا ما يسم

ً والذي كان مقررا أن ؛ بمخيم الشاطئ»مسجد عسقالن«واملثقفني، وهلم نشاط بارز يف 
 !واضحة إال أنه تم تغيري االسم لدوافع ؛»عمر بن اخلطاب مسجد« :حيمل اسم

 اسـتطاعت ؛ولكون حركة اجلهاد يف داخل فلسـطني فيهـا خطـوط فكريـة متعـددة
هـذا  وتعزيـزه باملـال والسـالح، ممـا جعـل ،إيران وحزب اهللا استاملة هـذا اخلـط املتشـيع

 ، رغم ميلها وركوهنـا إىل التشـيع؛اخلط جياهر بتشيعه، وال يلتزم بأوامر القيادة السياسية
 مع إيران وحزب اهللا، ممـا ولـد ًا مبارشً وحزب اهللا، إال أن هذا اخلط فتح اتصاال،وإيران

ّرصاعا داخلي  تتضارب األنباء عن نتائجه النهائيـة، فـالبعض يـرى أن ؛ًا يف حركة اجلهادً
 أبـو أنـس : وهـم،يف قطـاع غـزة» رسايا القـدس «كة فصلت قادة ذراعها العسكرياحلر

اجلهـاد يف قطـاع غـزة حركـة   وأن قيـادة، وهشـام سـامل،ة وحممد أبو سـخيل،إياد احلسني
 وأن الـذين مل ،بالعودة إىل حضن احلركة ًأصدرت تعميام، تطالب فيه أتباع هؤالء القادة

 .)١(الغطاء التنظيمي عنهم  ويرفع،صلونيستجيبوا هلذا النداء األخري سيف
 لكن التدخل والضغط اإليراين عىل قيادة ، حصل هذا؛ نعم:والبعض اآلخر يقول

رسايـا  «احلركة يف اخلارج جعل القيادة تعدل عن قرارها السابق، بل قررت تسليم قيادة
  .» أنس احلسنيأيب «لـ» القدس

                                                           
 .٢٥/٨/٢٠٠٨ ،»شيحان نيوز« )١(
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 - ٢١٤ - 

 
 




















!! »اجلـودي اجلديـد «: سامهًا مذهبأ الذي أنش؛ حممود جودة:ومن جمموعة احلسنى
ة  أمـري مجاعـ: وجتاوز أخطاء الشيعة والسنة، وسمى نفسـه،يدعو فيه للوحدة اإلسالمية

اهتمتـه بتبنـي فكـر و بيـت املقـدس، -وقد تصدت له مجاعة أنصار اإلسـالم !! املسلمني
ًحاليا و،ًالتكفري سابقا  . وتوعدته بالعقاب، وسب الصحابة، والوالء إليران، التشيعّ
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 زمـن ذيمكن تلخيص قضية ميل حركة اجلهاد إىل التشيع بأهنـا حقيقـة قائمـة منـو
ـادات إىل مـسـتوى  ـدى بـعـض القـي ـام تـطـورت ـل التأـسـيس ـعـىل الصــعيد الفـكـري، ورـب

رتبـاط  وصلت إىل حد التحالف واال؛ وتصاعد العالقات والدعم، ومع األيام،العقيدة
 وأصـبح هلـم نشـاط ،والقـادة يف احلركـة حتى تشيع كثري من األفراد ؛بالسياسة اإليرانية

 شـلح،   عمـر: مثـل، وبعضـهم بقـي فيهـا،بارز يف التشيع، بعضهم انفصـل عـن احلركـة
 . أنس احلسنىيبأ مجاعة : مثل،صلُاهللا الشامي، وبعضهم قد يكون ف وعبد
 وإذاعـة ،»سـتقاللاال« كصـحيفة ؛ من مؤسسات احلركـة تـروج التشـيعًان كثريإو

 يف احلركـة بعـض اخلطـوط أو ىولكـن يبقـ ،م السابق اإلشارة إليها، ومجعياهت»القدس«
ً ال سلبا وال إجيابا؛ أو ال هتتم به، التي ال تقبل هبذا التشيع؛التيارات غري املؤثرة ً.  

 فـإن الصـحف ؛السـابق» الـوطن العـريب «يف مقـالذكـرهم ورد الذين وإضافة إىل 

ً الشيعية تشري دائام باعتزاز إىل املتشيعني، وترسد قصصا عن حيـاهتم واملواقع واملجالت ً
  .» أو املتحولني،املستبرصين « حتت وصف،واعتناقهم للتشيع

ّ من الذين تعدهم الكتب واملجالت واملواقع ؛ونحن بدورنا نشري إىل بعض هؤالء
 :الشيعية متشيعني، ونقرص احلديث هنا عىل الفلسطينيني

 الذي اغتالته إرسائيـل ؛ األمني العام السابق حلركة اجلهاد:لشقاقيفتحي ا.  د-١
لقـد تربينـا عـىل كتـب الشـهيد  «:ًنه كان يردد مـراراأيقول الشيعة ،  يف مالطا١٩٩٥عام 

 .)١(»يوم كنا يف فلسطني يف السبعينات، وفكر اإلمام اخلميني حممد باقر الصدر
                                                           

 ويمكـن االطـالع عـىل نصـوص عديـدة للشـقاقي، )١/٥٥٩ ( هشام قطـيط،»املتحولون« )١(
 » واهلـوى الشـيعي اإليـراين،حركـة اجلهـاد اإلسـالمي«بخصوص إيران والتشيع يف بحث 
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–  

 
 

جلهـاد  املتحدث الرسمي باسـم حركـة ا: نافذ عزام-٢
 . يف قطاع غزة

وـهــو أـحــد كـبــار -أـمحــد راـســم النـفــيس . ـيــروي دو
 ومعايشـته لـه ، عـن لقائـه مـع نافـذ عـزام-املتشيعني يف مرص

 يف ـعــام ، قـضــاها يف الـســجن يف مرص؛ـخــالل عرشة أـشــهر
ـه١٩٨٢ ـك املجاـهـد اـلـذي رـسـخ يف ...  «:، ويـصـفه بقوـل ّذـل

  .)روح اهللا اخلميني(قلبي حب القائد العظيم 
 -بعـد ذلـك-ًجـزءا مـن جمموعـة الشـهيد ) أي نافـذ عـزام (املجاهدان ذلك لقد ك

زلت أذكـر   وال، التي رافقتنا يف تلك الرحلة حتى قرب هنايتها؛الدكتور فتحي الشقاقي
كلامته عن ذلك األمل الذي متثله الثورة اإلسالمية يف إيران بالنسبة للشعب الفلسـطيني 

 .)١(»ني يف توقعاتهاملظلوم، ولقد كان الرجل من الصادق
 أحد قادة حركة اجلهاد، وأحد :٢٠٠٨ - ١٩٦٣، التعمري حممد شحادة-٣

                                                           
 . ألسامة شحادة »املشكلة الشيعية«املنشور يف كتاب  =

نـاس بـأن التشـيع ينـترش ومما جيدر ذكره أن الشيعة رغبة منهم يف تكثري سـوادهم، وإهيـام ال
 خاصـة بعـد ؛ دأبوا عىل الزعم بتشـيع عـدد مـن الشخصـيات السـنية؛ويتوسع يف كل مكان

، واألمـر نفسـه ينطبـق عـىل الـدكتور  كشـيخ األزهـر الراحـل سـليم الـبرشي ؛اوفاهت
، ممـا ً أو متشـيعا، مـع الفكـر الشـيعيًالشقاقي الـذي تتضـارب األقـوال بـني كونـه متعاطفـا

 واالعـرتاض عـىل مـزاعم الشـيعة بحـق ، توضـيح هـذا األمـر»حركـة اجلهـاد«يوجب عـىل 
 . ًاّمؤسس احلركة رسمي

 .)٢٨ص ( أمحد النفيس، »رحلتي مع الشيعة والتشيع يف مرص« )١(



 

 
 

 
 
  



 

 
 

مبعدي مرج الزهور، حيث تـأثر هنـاك بعنـارص احلـرس الثـوري 
 »املنـرب«اإليراين وحزب اهللا، وقد تعهد شحادة يف مقابلة مع جملـة 

 .)١(الشيعية املتطرفة بنرش املذهب الشيعي يف فلسطني
ً مركـزا -حيـث كـان يسـكن- مدينة بيت حلم وقد أصبحت

 ويعـتـدون ـعـىل ـمـن ، وـلـه فيـهـا أتـبـاع يعلـنـون تـشـيعهم،)٢(للـشـيعة
 . يعرتض عليهم

كنـت أحـد « : شـحادة واملرحلـة التـي سـبقت ذلـك يقـول،وعن انتقاله إىل التشيع
ً عاما، وقد اعتقلت إثر ذلـك يف العـام ١٦مقاتيل حركة فتح الفلسطينية منذ كان عمري 

ً، وحـكـم ـعـيل بالـسـجن مخـسـة وعرشـيـن عاـمـا، ـثـم أـفـرج عـنـي يف عملـيـة تـبـادل ١٩٨٠ ّ
، بعدها تكررت عمليات اعتقـايل لعـدة أعـوام بـال حماكمـة بتهمـة ١٩٨٥األرسى العام 

 التي نشطت فيها بعد خروجي مـن فـتح، ومـن ثـم ؛االنتامء إىل حركة اجلهاد اإلسالمي
 خـالل االنتفاضـة ،نوب لبنـان ملـدة عـامأبعدتني قوات االحتالل إىل مرج الزهور يف ج

 .١٩٩٢املجيدة العام 
 ،ًيف تلك الفرتة أحسست بمعنى أن تكون مظلوما، وقد تعمق هذا الشعور عنـدي

 حيـث دفعنـي ؛والرغبة باالنتصار عىل الظلمة بعـد الثـورة اإلسـالمية يف إيـران املسـلمة
ا الفكريـة التـي تنطلـق مـن ذلك إىل القراءة املستفيضة عن الثورة اإلسـالمية ومرتكزاهتـ

 . »التشيع آلل البيت النبوي
بقيت القراءات تدور يف إطارها النظـري إىل أن تـم إبعـادي إىل «: ويضيف شحادة

                                                           
)١( http://www .١٤masom. com/mostabsiron/f٠٣٩.htm 

 . )١/٧٠٧(، هشام قطيط »املتحولون« )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
 حيث عايشت املامرسـة احلقـة للفكـر اإلسـالمي مـن قبـل ؛-كام أسلفت-مرج الزهور 

 .)١(» املخيمجماهدي احلرس الثوري اإليراين وحزب اهللا الذين كانوا يزوروننا يف
 ـهـو وثالـثـة ،، ـتـم اغتـيـال حمـمـد ـشـحادة ـعـىل ـيـد ـقـوات االـحـتالل٢٠٠٨يف ـعـام 

اثنان منهم من حركة اجلهاد، كانوا يستقلون مركبتهم وسط مدينـة بيـت حلـم، آخرون، 
 .)٢(ولف جثامن حممد شحادة بعلم حزب اهللا

 




 


                                                           
)١( http://www .١٤masom. com/mostabsiron/f٠٣٩.htm  
 .١٤/٣/٢٠٠٨ ،»الرشق األوسط«صحيفة  )٢(



 

 
 

 
 
  



 
يف املجلـس الشـيعي األعـىل  «: رئـيس مـا يسـمى:ـ حممد عبد الفتـاح غوانمـة٤
 . ٢٠٠٦ يف عام ً الذي أعلن عن قيامه وإهنائه رسيعا،»فلسطني

وغوانمة هو أحـد العنـارص السـابقة يف حركـة اجلهـاد، وتـأثر بالتشـيع مـن خـالل 
وهـو يقـيم يف خمـيم ، احتكاكه بعنارص من حـزب اهللا اللبنـاين يف املعـتقالت اإلرسائيليـة

 عنـدما ؛اء مسـجد شـيعي يف رام اهللاجللزون يف رام اهللا، ويؤكد أن خطته احلالية هـي بنـ
 .)١(يتوفر التمويل

عـن وجـود مرشوع شـيعي تبشـريي اإلعالن عـن قيـام مثـل هـذا املجلـس كشف 
ـاد يف أـسـاليب العـمـل الـشـيعي أن الـشـيعة  يعـمـل ـعـىل األرض الفلـسـطينية، وـمـن املعـت

املجلـس األعـىل،  (:يقومون بإنشاء اهليئات واملؤسسـات بكثـرة، وبأسـامء ضـخمة مثـل
ويفعلـون ذلـك !  أصـابع اليـد الواحـدةً مـع أهنـم ال يتجـاوزن أحيانـا،)املجلس العاملي

 !إلهيام املسلمني بأن عدد الشيعة يف هذا البلد أو ذاك كبري
غطاء للشعب الفلسـطيني لفـتح  ّ برر إنشاء املجلس بالرغبة بإجياد فقد؛أما غوانمة
قـف منظمـة التحريـر جتـاه  وال سـيام أن مو،للحصـول عـىل املسـاعدات قنـوات جديـدة

 وأدى ، ممـا أثـار سـخط الشـيعة يف العـراق،مؤيدا للعـراق احلرب العراقية اإليرانية كان
  .الشعب الفلسطيني ذلك إىل رد فعل سلبي عىل

ت إـيـران ّتبـنـ واعـتـرب غوانـمـة أن إنـشـاء املجـلـس ـجـاء يف توقـيـت مناـسـب بـعـد أن
 .)٢( وعملها عىل مساعدة الشعب الفلسطيني،محاس

                                                           
 . ٥/٣/٢٠٠٦ ،»الرشق األوسط«صحيفة  )١(
 .سيأيت بعد قليل احلديث عن هذه القضية )٢(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

ردود فعـل واسـعة ومنـددة يف يف فلسـطني  اإلعالن عـن إنشـاء جملـس شـيعيثار أ
 كون فلسطني دولة سنية، وبسبب سوء سمعة الشـيعة عـىل املسـتوى اإلسـالمي ،غالبها

 نتيـجــة ـمــوقفهم املـتــواطئ واملتـعــاون ـمــع الـقــوات األمريكـيــة يف الـعــراق ؛والـعــريب
 . وأفغانستان

 عـىل وجـود ًاّ إضـافيًلعربيـة التـي اعتربتـه دلـيالكام أثار املجلس انتباه احلكومـات ا
 ًخمـطـط إلنـشـاء اـهلـالل الـشـيعي املمـتـد ـمـن إـيـران حـتـى ـسـاحل البـحـر املتوـسـط ـمـرورا

 .بالعراق
ويبدو أن استعجال بعض املتشيعني للظهور للعلن قبل هتيئة األوضاع، وما سببوه 

نصل من هـذا املجلـس،  دعا بعض قادة اجلهاد القريبني من إيران والشيعة للت؛من حرج
 حتـى يـتم تأسـيس ؛نحـن مل نسـمع بوجـود شـيعة يف فلسـطني «:يقول الشيخ نافذ عزام

 .)١(» طاملا ال يوجد شيعة،ًجملس هلم، ومن هنا ال نرى لزوما إلنشاء مثل هكذا جملس
وـهـو  ،»احلرـكـة اإلـسـالمية الوطنـيـة «: رـئـيس ـمـا يـسـمى:حمـمـد أـبـو ـسـمرة -٥

باط بالسلطة الفلسطينية، ومراجـع الشـيعة خـارج فلسـطني، متزوج من شيعية، وله ارت
، الذي يقوم بنرش كتب الشيعة عىل أهنا كتـب »مركز القدس للدراسات والبحوث«وله 
 .دينية

 وـهـو عـضـو ـسـابق يف :معتـصـم زـكـي  املهـنـدس-٦
 . ً عاما١٧حزب التحرير، مدة 

خالل السنوات الـثالث  «:يقول عن التشيع يف فلسطني

                                                           
 .٨/٣/٢٠٠٦ ،»الدولية احلقيقة«صحيفة  )١(



 

 
 

 
 
  



 
رش التـشـيع يف ـعـدد ـمـن ـمـدن ـغـزة، وبـشـكل أـقـل يف ـمـدن بالـضـفة، هـنـاك األـخـرية اـنـت

 وغريهـا، وهـذا ، وطـولكرم،العرشات من الشيعة يف قلقيلية، والعديد مـنهم يف نـابلس
  .»إنجاز رهيب حتى اآلن

 للتحقيـق ؛ويعرتف معتصم هذا باستدعائه مرة من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية
ـه لصــاحبي رســول اهللا ـه بســبب لعـن ـول، ب وعمــر ، أيب بكــر:مـع ـب :ويـق  إن أغـل

 . أمني عام حزب اهللا؛بسبب حسن نرص اهللا» يستبرصون « إنام؛املتشيعني يف فلسطني
 عـىل قنـاة )١( فيعزوه إىل مشاهدته حمارضات لعبد احلميد املهاجر؛أما عن تشيعه هو

 :يقـول اإلذاعيـة، و»سـحر« ثم حمـارضات لكـامل احليـدري يف قنـاة ، الفضائية»الرشاد«
 وأخذت أدخل عىل غرف املحادثة يف ،بعد فرتة تعرفت عىل عامل اإلنرتنت والشيعة فيه«

  .»برنامج البالتوك
ًشيعيا؟ أو تكون ،ًاّهل هناك فرق بني أن تكون سني: وعند سؤاله ّ 
 .)٢(« ¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À: أجاب باآلية

منئي، ويتمنـى أن يعثـر يف ومعتصم اآلن من مقلدي مرشد الثورة اإليرانية عيل خا
 !)٣(فلسطني عىل الرتبة احلسينية، التي يعترب احلصول عليها كالكنز

: ، وله بعض املؤلفـات، مثـل١٩٦٥ من مواليد سنة :أسعد وحيد القاسم.  د-٧
أزـمـة اخلالـفـة «، و»حقيـقـة اإلثـنـى عرشـيـة«، و»حتلـيـل نـظـم اإلدارة العاـمـة يف اإلـسـالم«

                                                           
 .احلديث عنه يف الفصل اخلاص بسورياتم  )١(
 جعل ؛نه باستدالله هبذه اآلية الكريمة يف هذا املوضعوال خيفى أ، )٢٢(ية امللك، اآلسورة  )٢(

 !  وأصحاب الرصاط املستقيم،أهل السنة ضالني، أما الشيعة فاعتربهم مهتدين
 .»الوكالة الشيعية لألنباء«موقع  )٣(



 

 
 
 
 
 



–  
 .»ة وآثارها املعارص،واإلمامة

 . ، نتيجة النشاط التبشريي الشيعي اجلامعيةوكان تشيعه يف الفلبني أثناء دراسته
انتـسـب يف ـصـغره إىل مجاـعـة اإلـخـوان املـسـلمني يف فلـسـطني، وـقـد اعـتـرب أن ذـلـك 

كان لـه جهـود  «-مؤسس اجلامعة- بحكم أن اإلمام حسن البنا ؛ساعده يف تقبل التشيع
وتـأثر القاسـم يف بدايـة ، )١(» التقريب بني املذهبنيمعروفة عىل مستوى القول والعمل يف

 . )٢(»املراجعات«شبابه بكتاب 
ال أرى التشيع يف فلسـطني قـد أصـبح ظـاهرة، وقـد يكـون التشـيع يف  «:من أقواله

 . )٣(»فلسطني وبالد الشام أقوى بكثري مما عليه يف ، والسودان،مرص
؛ ص مـن أركـان اإلسـالمينتقيدافع عن عقائد الشيعة، و -بعد تشيعه- أخذ أسعد

ـك،الصــالةك ـن ذـل ـاة، وـم ـول)٤(ُ تفضــيله للخمــس: والزـك ـاة، ويـق  : عــىل فريضــة الزـك
                                                           

 .لكرتوين اإل»املعصومون األربعة عرش« موقع )١(
ـاب  )٢( ـه أحــد شــيوخ الشــيعة »املراجعــات«كـت ـد احل:هــووّ ألـف ـدين عـب ت ( ،ســني رشف اـل

  ت( ،ّ وادعى فيه حدوث مناقشات بينه وبني شيخ األزهر السابق سليم البرشي،)م١٩٥٧
، وقد أصدر رشف الدين هذا الكتاب بعد وفاة البرشي بسـنوات عديـدة،  )م١٩١٦

ّ واملنبهر بشبهات وأباطيل رشف الدين، وقد بـني عـدد ،وأظهره فيه بمظهر اجلاهل بمذهبه
 وعـدم صـحة نسـبتها إىل الـبرشي، كـام رفضـت أرسة ، كذب هذه املراجعـاتمن املحققني

 . وتربأت منه،الشيخ البرشي الكتاب
 لتسـويق شـبهاهتم إىل أهـل السـنة، ؛-وإىل اآلن-وقد استغل الشيعة هذا الكتـاب املزعـوم 

 .وهو من أوائل الكتب التي تعطى للمتشيعني، والذين يرغب الشيعة بدعوهتم إىل مذهبهم
 .)٤٨١ص ( ، هشام آل قطيط،»املتحولون حقائق ووثائق« )٣(
ُ أن يعطي الشيعي الفقيه الـذي يقلـده مخـس مالـه ومكاسـبه، وهـذا األمـر ال :اخلمس يعني )٤( َ ُ

 .وجود له يف الرشيعة اإلسالمية



 

 
 

 
 
  



 

 
 

 وإعاـلـة الفـقـراء ، إلـسـناد الدوـلـة اإلـسـالمية)%٢٬٥(ـفـاخلمس أكـثـر برـكـة ـمـن ـجمـرد «
وـمجـع الـصـلوات فـيـه أكـثـر عملـيـة ومواءـمـة لـظـروف ـهـذا اـلـعرص اـملـيلء ، واملحـتـاجني

 .)١(»تباالنشغال واملزامحا
، ويرشف عـىل مجعيـة يف ١٩٤٨ يعيش يف فلسطني املحتلة عام : أرشف أمونة-٨

حسـينية (: التـي ترعـى هيئـات منهـا ؛»اجلمعيـة اجلعفريـة «دبورية، قضاء اجلليل، وهي
 . )، وجملة السبيل‘، ومكتبة الزهراء خالرسول األعظم 

 . من بيت حلم، درس الطب يف النمسا: إبراهيم كرام-٩
لشيعة يف شأن تشـيعه مـا مفـاده أنـه خـالل دراسـته يف اجلامعـة يف النمسـا ويروي ا

 واملشـاكل ،ً نظرا لظروف الغربة اخلانقـة؛ وحاول أن ينتحر،تعرض ملشاكل نفسية كثرية
 وأنه قرر أن يرمي نفسه من نافذة الغرفة يف الطـابق الثالـث، وملـا فـتح ،النفسية املرتاكمة

ّوملـا هـم أن يرفـع سـامعة اهلـاتف رأى يف عـامل الشـهود  ،ًالنافذة رن جرس اهلـاتف فـورا
ًرجال مجيال أبيض يرتدي مالبس بيضاء أحتضنه قائال ً   . وال ختشى،ًال ختاف دركا: ًَ

 .أنا عيل بن أيب طالب: قال  من أنت؟ : فقال له
 . وأخذ بعد ذلك يبحث ويقرأ،فارتعدت فرائصه

 ثـم ،انيـةوقد قرأ كتب حممد حسني البهشتي باللغـة األمل
ًشيعياأصبح  ّ)٢(!! 

ــال-١٠ ــد الـع ــد عـب ــام مســـجد الوحـــدة : حمـم  إـم

                                                           
 .لكرتوين اإل»املعصومون األربعة عرش«موقع  )١(
  htm.١٤masom. com/mostabsiron/f٠٢٣//:http :املصدر السابق عىل الرابط )٢(



 

 
 
 
 
 



–  

 
 

 يف منطقة املعشوق، يف مدينة صور، يف جنوب لبنـان، وهـو مـن مواليـد عـام ،اإلسالمية
 يف شـامل فلسـطني، واعتنـق التشـيع عـام ،، وأصله من قرية الغابسية قضاء عكـا١٩٤٨
١( ١٩٨٠(. 

مسـجد  إمـام :نور اليقني يونس بـدران -١١
  داخــل منــاطق الـــ ،النــور يف قريــة البعنــة اجلليليــة

)٤٨.( 
ن اعتنـاق التشـيع راوده منـذ دراسـته يف أيقول 

 منـذ ،كلية الرشيعة والعلوم اإلسـالمية يف أم الفحـم
التسعينيات، لكنه استغل احلـرب اإلرسائيليـة  أوائل

ف كانـت مواتيـة،  ألن الظرو؛، لإلعالن عن قراره٢٠٠٦ وحزب اهللا يف عام ،عىل لبنان
ـك اـحلـرب ـه بـعـد ، )٢(وألن الـنـاس كاـنـت مـشـاعرهم ـمـع ـحـزب اهللا والـشـيعة يف تـل لكـن

  .)٣(!!الضجة التي حدثت بسبب خرب تشيعه، زعم تراجعه عن التشيع


 ـمـع ً، تزامـنـا١٩٨٧يف أواـخـر ـعـام » ـمحـاس «تأسـسـت حرـكـة املقاوـمـة اإلـسـالمية
 .)٤(خوان املسلمني، وتتبنى احلركة منهج اإلاندالع االنتفاضة األوىل

  ومـعـروف أن مجاـعـة اإلـخـوان تتـسـاهل ـجتـاه الـشـيعة مـنـذ عـهـد مؤسـسـها حـسـن
                                                           

  htm.١٤masom. com/mostabsiron/f١٢٢//:http :املصدر السابق عىل الرابط )١(
 .»صوت البلد« عن صحيفة ًاملصدر السابق، نقال  )٢(
 .٢٤/٩/٢٠٠٦ ،»بانوراما« وصحيفة ،»بانيت«موقع  )٣(
 .نرتنت عىل شبكة اإل»املركز الفلسطيني لإلعالم«وقع م )٤(



 

 
 

 
 
  



 
 وهـو السـتار ،)١( الذي كان من الناشطني يف دار التقريب بني السنة والشـيعة؛ البنا

 . الذي يعمل من خالله دعاة التشيع
 ؛نـربى قـادة اإلخـوان لزيـارة طهـرانم ا١٩٧٩وبعد قيام الثـورة اخلمينيـة يف عـام 

فخـر اإلسـالم  « والتمجيد بالثورة وزعيمهـا اخلمينـي، واعتـربوه،للتهنئة بنجاح الثورة
 . )٢(!»واملسلمني
 كـام متثـل ذلـك يف تأييـد ؛يزال املوقف اإلخواين جتاه الشيعة وإيران عـىل حالـه وما

ي اإليراين يف املنطقة، وقوله املرشد العام احلايل للجامعة حممد مهدي عاكف للمد الشيع
 دوـلـة )٥٦( فهـنـاك !؟ ـمـا اـملـانع إذن،واـحـدة إـيـران دوـلـة ـشـيعية «:يف ـهـذا اخلـصـوص

 .)٣(»!سنية
 فإنه ليس كل اإلخوان املسلمني حيملـون هـذه النظـرة للشـيعة وإيـران، ؛وبالتأكيد

  بحكـم احتكـاكهم؛ًفاإلخوان املسلمون يف اخلليج عمومـا كـان عنـدهم وعـي بالشـيعة
 الذين ني صاحبة احلضور والنشاط الكبري يف اخلليج، كام أن الفلسطيني؛بالدعوة السلفية

 حتصـل -والذين كان هلم دور كبري يف تأسيس حركـة محـاس-كانوا مقيمني يف الكويت 
ًلدهيم هـذا الـوعي، وأيضـا كثـريمن قيـادات فلسـطني يف الـداخل لـدهيا وعـي بالتشـيع 

 أهل  ومن خالل احتكاك، يف هذا املجال يف الكويتعمر األشقرالدكتور بفضل جهود 
ـيخ  ـزة بالـش ـدكتورـغ ـر األشــقر اـل ـر يف مرص، ،عـم ـدكتوراة يف األزـه ـته لـل  خــالل دراـس

                                                           
 ومواضع أخرى من ،)٢٢٢ص (، و)٨ص (عباس خامه يار،  »نيإيران واإلخوان املسلم« )١(

 .الكتاب
 .)٢٣١ص (املصدر السابق . من بيان صادر عن التنظيم الدويل لإلخوان )٢(
 . ٢٤/١٢/٢٠٠٨ ،الكويتية» النهار«صحيفة  )٣(



 

 
 
 
 
 



–  
 نـزار.  و د،)١(صـالح الرقـب. وبعضهم بسـبب دراسـته يف اجلامعـات السـعودية، مثـل د

مـن ولذلك كانت محاس تتصدى ملحاوالت تشـييع الفلسـطينيني املبذولـة ،  ريان
 . ً حتى منتصف التسعينيات تقريبا؛ ومن ورائها إيران؛قبل حركة اجلهاد

        


                                                           
صالح الرقب، مـن القيـادات اإلخوانيـة الفلسـطينية الواعيـة يف املوضـوع الشـيعي الدكتور  )١(

وأستاذ بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة يف كلية أصـول وهو قيادي بارز يف حركة محاس، 
الوشـيعة يف كشـف شـنائع «كتـاب  ، وصـاحبالـدين يف اجلامعـة اإلسـالمية يف قطـاع غـزة

مـا لـوحظ  «:م، وذكر يف سبب تأليفـه للكتـاب٢٠٠٣يف سنة ، الصادر »وضالالت الشيعة
قطـاع غـزة  من زيادة نشاط الدعوة للشيعة اإلثني عرشية يف اآلونـة األخـرية عـىل مسـتوى

وـممـا يؤـسـف ـلـه أـنـه ـتـوىل «:  ـمـن الكـتـاب، يـقـول الرـقـب)٦٣ص (، ويف )٣ص ( »خاـصـة
:  وأطلقوا عليها!السجادية وتوزيعها يف قطاع غزة بعض اجلهلة املغرر هبم طباعة الصحيفة

 .»! غاىل يف مدحها وتعظيمها؛، وكتب أحدهم مقدمة هلا)الفلسطينية الطبعة(
،  غـزةيف» مجعية أهل السنة أنصار آل البيت واألصحاب « رئيس-ًأيضا- والدكتور الرقب

ـوانواجل ـؤمتر علمــي حمكــم، بعـن ـد ـم ـة بصــدد عـق ـت والصــحابة، «: ُمعـي ُفضــل أهــل البـي
 .٢٠١٠أيار /مايوشهر ، يف »يِمكانتهم  ُّوعلو



 

 
 

 
 
  



 
َلكن محاس مـرت بظـروف أوهنـت عالقتهـا بـبعض الـدول السـنية ْ  ، كالسـعودية؛ّ

مر الذي جعل محـاس تعتمـد ومتيـل إىل  واألردن، املوصوفة بدول االعتدال، األ،ومرص
 وسـوريا، املصـنفتني ضـمن حمـور دول املامنعـة، ال سـيام أن ، عىل رأسه إيران؛حمور آخر

  . بحجم محاس حيتاج إىل أموال كثريةً ضخامًتنظيام
ـا،  ـدريب أفرادـه ـة، واحلاـجـة لـت ـدو أن ـمحـاس ـحتـت وـطـأة االحتياـجـات املالـي ويـب

 . )١(جتاه نحو إيران اختارت اال؛واحلصول عىل السالح
صاحبة الشعبية الواسـعة بـني العـرب - فإهنا نظرت إىل عالقتها بحامس ؛أما إيران
 عـىل أهنـا املـدخل إىل الشـعوب العربيـة واملسـلمة، وورقـة ضـغط لتحقـيـق -واملسـلمني

 ومواجهة الضغوط عليها، ونـوع مـن السـعي إلجيـاد مـوطئ قـدم هلـا يف ،مصالح إيران
 .)٢(ساخنةالقضايا العربية ال

لقد شكل اعتامد محاس عىل إيران وسوريا نقطة ضعف يف موقـف محـاس مـن نرش 
التشيع بني الفلسطينيني، وأثر عىل احلركة وسمعتها، فحامس تعلم بالنشـاط الشـيعي يف 
أوساط املخيامت الفلسطينية يف لبنان وسوريا، وتعلم باملعاناة التي عاشها الفلسطينيون 

 خاصة يف منطقة البلديات ببغداد عىل يد قوات جيش املهـدي ؛ليف العراق بعد االحتال
  .وفيلق بدر الشيعيني

كام أن محاس ال خيفى عليها حقيقة مواقف حزب اهللا مـن إرسائيـل، و مـا يقـوم بـه 
احلزب من تالعب بعواطـف الفلسـطينيني بقضـية األرسى، ومحـاس ال جتهـل سـكوت 

                                                           
ًومن العجيب واملؤسف أن محاس والدول السنية يشوب عالقتها أحيانا تشدد عىل قضـايا،  )١(

 . وسوريا، كإيران؛يتم التساهل فيها مع األطراف األخرى
 ).١٤٨ص (،  أمحد فهمي،»ملاذا يكرهون محاس؟« )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
 .ألمريكانحسن نرص اهللا عىل تعاون شيعة العراق مع ا

، والبـعـد ـعـن املرجعـيـات )حليـفـة إـيـران(وبـسـبب االـعـتامد ـعـىل إـيـران وـسـوريا  
ً تساهلت محاس جتاه النشاط الشيعي، بل وتأثرت بـه أحيانـا، وانـدفعت نحـو ؛الرشعية

 .)١(تأييد السياسة اإليرانية
 :ولعل املواقف التالية تظهر ذلك بشكل أوضح

 :حركـة محـاس هـي «س خالـد مشـعل بـأناعتبار رئيس املكتب السيايس حلام -١
رجـل  «ّ، وبأنه)٣(إن اخلميني رجل أحيى اهللا به األمة: وقوله ،)٢(»اإلبن الروحي للخميني

 وينري بـه دروب ،واملستكربين  ليبدد به ظلامت الظاملني؛أرشق كالشمس يف رابعة النهار

                                                           
ن ليست ملزمة باألجندة السياسـية ثمة من يرى من الباحثني أن محاس بتلقيها املال من إيرا )١(

أكثـر مـن  »ٍّمتلـق للـدعم املـايل«اإليرانية العامة أو التفصيلية، إنام ينطبق عىل محاس وصف 
ـه الـسـيايس« ـق للتوجـي ـاذا يكرـهـون ـمحـاس؟«: انـظـر .»ٍّمتـل  -١٤٨ص (،  أـمحـد فهـمـي،»ـمل

 !وال شك أن هذا يف عامل السياسة والعالقات الدولية بعيد املنال، )١٤٩
 ،يـونس األسـطل عـن تلقـي احلركـة للـامل اإليـراين.  د:ويدافع أحد مسؤويل محاس، وهـو

ِ أن إيران هـي إحـدى الـدول اإلسـالمية، وزاعـام أهنـا يف مواقفهـا السياسـية، ودعـم ًمعتربا ِ ِ ِ
ٍاملقاومة أفضل من كثري من الدول ال ُعربية التي تزعم أهنا سنيةَ ُ ! 

ي األمـوال، أم يف اخلضـوع الشـرتاطات املـانحني؟ ُهـل العيـب يف تلقـ: ويتساءل األسـطل
ٍليقرر أن احلركة ال ترهن قرارها ألحد َّ كائنا من كان، وأن أي؛َ ْ َ  ٍ مسؤول يف محاس ال يملـكً

ِأن يتفرد بالقرار َ ََّ َ ً حتى ال يكون خاضعا لالبتزاز بتاتا؛َ ً ٌشـبهات مـردودة (:  من مقال بعنوان.َِ
ٍيف ملزات معدودة َ  .»فلسطني للحوار«يف شبكة ، املنشور )ََ

 .م٢٢/٢/٢٠٠٦ ،»وكالة مهر اإليرانية لألنباء« )٢(
 .٢٠٠٩شباط /الرسمية اإليرانية يف فرباير »إيران«من مقال بقلم خالد مشعل يف صحيفة  )٣(



 

 
 

 
 
  



 
 :ّمنئي بأـنـه ووـصـف مـشـعل املرـشـد اإلـيـراين اـحلـايل ـعـيل ـخـا،»املستـضـعفني واـحلـائرين
 .استمرار لنهج اخلميني

إيـران جعل  -أكثر من غريه من قادة محاس- ملؤيدة إليرانولعل ترصحيات مشعال
عـضـاء تـضـع ثقلـهـا مـعـه، وتعـمـل ـعـىل بقاـئـه يف رئاـسـة املكـتـب الـسـيايس، وهتـمـيش األ

  .بعض املحللنييؤكد ذلك  كام ؛ الذين ال يرون موقفه من إيران؛اآلخرين

       


 
ـادة ـمحـاس، والـتـي ترصح بالتـحـالف اإلـسـرتاتيجي ـمـع  -٢ بـعـض ترصـحيـات ـق
 وعـضـو املكـتـب ،ممـثـل ـمحـاس الـسـابق يف طـهـران- ترصـيـح ـعـامد العلـمـي : مـثـل،إـيـران

 .)١(-السيايس
 التابع لوزارة الداخلية يف ؛ جلهاز األمن واحلاميةً تعيني املقدم حممد خلف قائدا-٣
ة املقالة التابعة حلامس، وهذا اجلهاز يتوىل أمن ومحايـة كبـار الشخصـيات داخـل احلكوم

 ـعـىل ـيـد اـحلـرس الـثـوري ًأـمـا املـقـدم خـلـف فتلـقـى دورات أمنـيـة وـتـدريبا، قـطـاع ـغـزة
 .اإليراين

                                                           
 . خالد احلروب،»الفكر واملامرسة السياسية: محاس« )١(



 

 
 
 
 
 



–  
ا حـزب اهللا يف لبنـان، مشاركة خالد مشعل يف طقـوس عاشـوراء التـي يقيمهـ -٤

 .عىل حزب اهللالدائم  قيادات محاس ويف مسريات يوم القدس بطهران، وثناء
 ؛-راء إسـامعيل هنيـةاملستشـار السـيايس لـرئيس الـوز- ترصيح أمحـد يوسـف -٥

ًشـيعياما العيب أن تكـون  «:والذي جاء فيه ُّ هـم عـز هـذا الزمـان، -اليـوم-؟ فالشـيعة ّ
 االستكبار العاملي الذي متثله أمريكـا وإرسائيـل، ووقفـوا إىل جانـب املستضـعفني واّحتد
 .)١(»أبناء فلسطني من

 ،-القائد العسكري حلـزب اهللا- فيه عامد مغنية ىنعت ًار حركة محاس بياناصدإ -٦
مغنـيـة ـكـان وراء العدـيـد ـمـن اـجلـرائم بـحـق اإلـسـالم واملـسـلمني يف ، وـصـفه بالـشـهيدتو

كام أنـه كـان وراء دعـم ورعايـة إيـران جلـيش  !! والعراق، ولبنان، والكويت،السعودية
بـام  ، الذي أمعن يف قتل املسلمني من أهل السنة يف العراق؛تابع ملقتدى الصدراملهدى ال

 ! !العراقيف ذلك الفلسطينيون يف 
قـام جمموعـة مـن أعضـاء حـزب اهللا ف ؛ملغنيـة عيانالِمل يكتف الشيعة ببيان محاس و
  ومدح، قاموا عربه بشتم أهل الكويت،وتزييف بيان باسم حركة محاس يف لبنان بتلفيق

 صـحة هـذا ىيف اجلنوب اللبناين أبو أمحد الفضل نفـ امد مغنية، لكن ممثل حركة محاسع
 .)٢(البيان
رـئـيس رابـطـة عـلـامء ، نـسـبت الوكاـلـة الـشـيعية لألنـبـاء للـشـيخ حاـمـد البيـتـاوي -٧

ـة،فلـسـطني التابـعـة حلرـكـة ـمحـاس ـب ـعـن كتـل  ،يف املجـلـس الترشيـعـي» ـمحـاس « والناـئ
                                                           

 /٢٤/١١ ،»ملجلـس الـوزراء ة العامـةاملكتب اإلعالمي لألمان«من لقاء مطول أجراه معه  )١(
٢٠٠٧. 

 .١٩/٢/٢٠٠٨الكويتية، » الوطن« )٢(



 

 
 

 
 
  



 
شـيخ يوسـف القرضـاوي ضـد املـد الشـيعي يف الـبالد استنكاره للترصحيات الشهرية لل

احلـديث   بالشيخ القرضاوي كان األوىل «:السنية، حيث نقلت عىل لسان البيتاوي قوله
 .»ًعن سبل مواجهة األمة للهجمة التي تستهدف الشيعة والسنة معا من قبل األعداء

أوانـه،  ولـيس يف !الشـيخ القرضـاوي هفـوة إن حـديث «:-ًأيضا- البيتاوي لاوق
يف رأيي كان األوجـب بـه احلـديث عـن  و، فالسنة والشيعة مستهدفون من قبل األعداء

 .)١(»سبل مواجهة األمة هلذا االستهداف
ً سكوت محاس وخالد مشعل عىل مطالبة إيران هلم علنا باالعتذار عـن تسـمية -٨

 . وليس الفاريس؛اخلليج العريب بالعريب
 الذين قاموا بالعديـد ؛ عجز محاس عن إدانة جيش املهدي وامليلشيات الشيعية-٩

فلسطينيو العراق بني  «من املجازر واجلرائم بحق فلسطينيي العراق، والتي وثقها كتاب
ملا بدأ الظلم يصيبهم، وملا بدأ القتل  «:ًحيث رصح خالد مشعل قائال؛ »الشتات واملوت

لنا من خـالل عالقاتنـا السياسـية أن نـوفر هلـم احلاميـة، لكـن من امليلشيات الظاملة؛ حاو
ًيـذاء، ولـذلك اضـطررنا إىل أن نبحـث مرشوعـا واسـتمر القتـل واال! لألسف مل نـنجح

 .)٢(» إيواؤهم يف بالد خمتلفة:آخر، وهو

                                                           
 .١/١٠/٢٠٠٨ ،»عمون«موقع  )١(

ًإيرانياكة وإذا كانت مثل هذه الترصحيات مفرب   فلامذا تسكت محاس عن نفيها؟؟ ؛ّ
 وضعف محـاس ، فهذا ال يدل سوى عىل خبث اإليرانيني؛إن كانت هذه ترصحيات ملفقةو

 فهو يؤكد وجود ؛ن كانت صحيحةإ و!ويؤكد أن إيران تتالعب بحامس وشعبيتهاجتاهها، 
 !!خلل يف فهم محاس للمرشوع اإليراين والشيعي وموقعها منه، وكالمها رش

 .٢/٢٠٠٨، )٢٤٦(عدد  ،»البيان«جملة  )٢(



 

 
 
 
 
 



–  
يدين مقتـل  ١٩/١٠/٢٠٠٩ يف ًبيانا) وكذلك حركة اجلهاد( إصدار محاس -١٠

الواجب الـوطني يف توحيـد العشـائر  «ة أهنم كانوا يؤدون بحج؛قادة يف احلرس الثوري
 !! جرائم احلرس ضـد أهـل السـنة يف أمـاكن خمتلفـةً متناسيا!»البالد السنية والشيعية يف

إن ـهـذا العـمـل اجلـبـان يـسـتهدف اـسـتقرار  «ًوـكـال بـيـان ـمحـاس اـملـديح إلـيـران، معـتـربا
دها، وخدمـة أعـداء األمـة عـىل مواقفهـا وصـمو  ومعاقبتهـا،مجهورية إيـران اإلسـالمية

 .)١(»اإلسالمية
 

  
 

 :بقولـهواملواقـف يقدم بعض املقربني من محاس رؤية لتربير مثل هذه الترصفات و
 لإلخـوان ًاّ وفكريـًاّ تنظيميـً كانت امتـدادا١٩٨٧اس يف العام عندما تأسست حركة مح«

  الشـيخ:املسلمني، ومل تكن هلا عالقة تذكر بإيران أو حزب اهللا، فرمـوز محـاس الـداخل
 مل يسـبق هلـم يف حيـاهتم أن ؛ وغـريهم مـن الشـهداء،العزيز الرنتييس  وعبد،أمحد ياسني

ًإيرانياً مسؤوال ابلواق   . مع إيرانً فنشأت يف جو غري ودي إطالقا؛، أما محاس اخلارجّ
 ، وجـدة،الكويـت:  كـان لثالثـة مواقـع دور حاسـم يف تشـكيل احلركـة؛اخلارج يف

 أن املال اخلليجي القادم من متربعني من القطاع اخلاص بتواطؤ من ًاّرس  ومل يعد،نّوعام
                                                           

 .»احلقيقة«موقع  )١(



 

 
 

 
 
  



 
 . الدول املضيفة هو املورد األسايس الذي اعتمدت عليه احلركة

بريوت قبل تأسيس احلركة، خالد مشعل   من محاس زار طهران أو قياديال يوجد
ـرزوق ـكـان ـيـدرس يف،ـكـان يف الكوـيـت ـو ـم ـا  وموـسـى أـب ـا مبتعـث ـة ًأمريـك  ـمـن حكوـم

 .اإلمارات
ن، واستضـيف املكتـب ّالعلنـي عـام  غـدا مقـر احلركـة؛مطلع التسـعينيات املاضـية

 ملاذا تسكتون عـىل : التسعينياتوعندما سئل شيمون برييز يف منتصف، ًاّالسيايس رسمي
  .»ن أفضل من ذهاهبم إىل طهرانّبقاؤهم يف عام «: قال؟استضافة قيادة محاس يف عامن

 ،موسـى أبـو مـرزوق  مـن اإلفـراج عـنويف تلك الفرتة متكن امللك حسـني 
احلركـة   واإلفـراج عـن مؤسـس،لةوإنقاذ حياة خالد مشـعل بعـد حماولـة اغتيالـه الفاشـ

 !زار الشيخ طهرانعنه؛ بعد اإلفراج ثم  ،ياسنيالشيخ أمحد 
اس، فحزب اهللا ظـل عـىل خصـومة املقارنة بني حزب اهللا وبني مح  يمكن؛للتبسيط

 ً وخصوـصـا؛املقاـبـل كاـنـت ـحلـامس عالـقـة وثيـقـة بخـصـومها ـمـع خـصـوم طـهـران، يف
 .  والعراق قبل االحتالل،السعودية

 . ابل احتفل حزب اهللا بإعدامه يف املق،احلركة دانت إعدام الرئيس صدام حسني
 ألهنا كانـت ، هنأت محاس بنجاح إطالق صاروخ العابد يف بيان رسمي؛وللتذكري

 يف ً يف املقابـل كـان موقفهـا الفتـا،سالحها يف مواجهـة االحـتالل تعترب السالح العراقي
 ، وـكـان ذـلـك بـسـبب وجودـهـا الكثـيـف يف الـسـعودية،للكوـيـت إداـنـة الـغـزو العراـقـي

  . ودول اخلليج،والكويت
 ، أن إيـران دولـة فارسـية قوميـة بالدرجـة األوىل-كام باألمس-محاس اليوم  تدرك

 يف سياسـتها يف العـراق، لكـن ًبالدرجـة الثانيـة، وهـو مـا يبـدو واضـحا ومذهبية شيعية
 .  يف مواجهة العدوان اإلرسائييل واألمريكيًتعتربها حليفا محاس يف الوقت نفسه



 

 
 
 
 
 



–  
 .  من أمة اإلسالمً تظل جزءا؛السياسية واملذهبية الفات عىل كل اخل؛وإيران

ـران ـا إـي ـي هتــاجم فيـه ـن؛ويف اللحظــة الـت ـب   ـل ـل أبـي ـدق ـت تكــون محــاس يف خـن
 ، وسورية،عىل لبنان  أن أي عدوان عىل إيران سيرتافق مع عدوانًخصوصا؛ وواشنطن

ـيامت ال مــن طهــران.. .وغــزة ـن ينتظــروا تعـل ن مــ  وال،حلظتهــا محــاس واإلخــوان ـل
 .)١(»واشنطن


 وهذا مـا ، بل هي قديمة؛ طارئةتالنشاطات الشيعية يف األوساط الفلسطينية ليس

  والـذي ألـف كتابـه؛ القيـادي البـارز يف حركـة محـاس؛رصح به الدكتور صالح الرقـب
 املقدمـة م، حـني ذكـر يف٢٠٠٣سـنة يف » الوشيعة يف كشف شنائع وضـالالت الشـيعة«

ما لوحظ من زيادة نشاط الـدعوة للشـيعة اإلثنـي عرشيـة يف  «:سبب تأليفه للكتاب هو
  .» عىل مستوى قطاع غزة خاصة؛اآلونة األخرية

 أـنـه ـتـوىل طباـعـة الـصـحيفة الـسـجادية ؛وـممـا يؤـسـف ـلـه «:-ًأيـضـا-وـقـال الرـقـب 
 »لطبعـة الفلسـطينيةا «:يعها يف قطاع غزة بعض اجلهلة املغرر هبم، وأطلقـوا عليهـاوتوز

  .)٢(»!وكتب أحدهم مقدمة هلا غاىل يف مدحها وتعظيمها
يف مقابلـة لـه مـع موقـع ، حركـة اجلهـادأمـني عـام  ،رمضان شـلح.والعجيب أن د

 ! مـن التشـيعهـاموقفا بسـبب  ويكاد يشمت منهـ،محاسحركة  يعاتب »اإلسالم اليوم«
عة هـم األخـوة يف حركـة اإلخـوان إن أول من اهتمنا يف عالقتنـا بـإيران والشـي «:فيقول

                                                           
 /٢٣/٧ ،»الغـد«فة صـحيبـو هاللـة، أحتالف يعززه العدوان، يـارس : محاس وإيران: مقال )١(

٢٠٠٧. 
 ).٦٣ص(، صالح الرقب، »الوشيعة يف كشف شنائع وضالالت الشيعة« )٢(



 

 
 

 
 
  



 
ً ألن االـهتـام ـكـان مبـكـرا قـبـل إنـشـاء ـمحـاس، ؛ اإلـخـوان:املـسـلمني بقـطـاع ـغـزة، وأـقـول

 لـكـنهم عـنـدما رأوا يف ـهـذه ،»املجـمـع اإلـسـالمي «:وـكـانوا يعمـلـون يومـهـا ـحتـت اـسـم
ًاملجموـعـة ـمـن الـشـباب الـتـي ـشـكلت حرـكـة اجلـهـاد الحـقـا خروـجـا ـعـن اـلـنهج اـلـذي  ً

 الـسـيام أنـنـا ؛ال أرـيـد أن أنـكـأ اـجلـرح ـبـاجرتار تفاـصـيلها !ً أعلـنـوا حرـبـا؛يـسـريون علـيـه
، لكن الصداع املتعلق باهتامنا بعالقتنا بإيران والشيعة -واحلمد هللا-جتاوزناها منذ زمن 

 .  وقبل ذلك بني يدي اهللا ؛جيب أن ينتهي، وأن نقدم حجتنا فيه للناس
يران، شأننا يف ذلك شـأن ماليـني املسـلمني، دنا الثورة اإلسالمية يف إيـّ نحن أ؛نعم

ًالتـي أسـقطت نظامـا مـن أقـوى حلفـاء الكيـان - إن هـذه الثـورة :وكل ما قلنـاه يومهـا
دنا من أجل حتريـر وطننـا ً يمكن أن تشكل سندا لنا يف جها-الصهيوين يف املنطقة والعامل

  .املغتصب
اس اليـوم يف ما قلنـاه قبـل حـوايل ربـع قـرن هـو مـا يطبقـه اإلخـوة يف محـ

ومهام قلنا أو صدرت عنا مواقف إجيابية جتاه إيران أو ، عالقتهم بإيران والشيعة
 ؛ فلن نجاري موقف فضيلة املرشد العام لإلخـوان املسـلمني بـمرص؛حزب اهللا
 ونحرتمـه يف ثنائـه عـىل بطولـة حـزب اهللا يف حـرب متـوز ، ونقـدره،الذي نحبه
لرغم من أن كثريين من أهل السنة مل يـرقهم  عىل ا، وهو موقف صحيح برأينا،املايض

 أو مـن حركـة ، أو أي أحد من اإلخـوان،هذا اخلطاب، لكن ال أحد يتهم فضيلة املرشد
  !محاس بأهنم ينفذون أجندة إيرانية

 وتنفـذ ، لنجد من يتهم محاس اليـوم بأهنـا مواليـة للشـيعة؛ دارت الدوائر!لألسف
 .)١(!»أجندة إيرانية يف فلسطني

                                                           
 . ٢٠/١٠/٢٠٠٧ ،»سالم اليوماإل«حوار مع رمضان شلح، موقع  )١(
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ـزال تتواـصـل جـهـود حرـكـة اجلـهـاد ؛ـسـيطرة ـمحـاس ـعـىل قـطـاع ـغـزةورـغـم   ال ـت

 توزيـع العديـد مـن الكتـب : عرب مجعياهتم لنرش التشـيع يف غـزة، ومـن ذلـكنيواملتشيع
ليـايل  « وكتـاب،للتيجـاين»  ألكون مـع الصـادقني «كتاب:  مثل،الدعائية للفكر الشيعي

 كـام تـم توزيـع ،»ن أقوال اخلمينيخمتارات م «وكتاب ،»والية الفقيه «وكتاب ،»بيشاور
 .يف يوم عاشوراء املايض»  مدرسة البطولة والفداء..عاشوراء «:نرشة معنونة بـ

 وترتيـب دورات ،وات واألنشـطة بـني طلبـة اجلامعـاتإقامة الند: -ًأيضا-منها و
ــرتويج للفـكــر الـشــيعي، وـمــن ـخــالل مؤسـســاهتم الـصــح ية فيف داـخــل البـيــوت لـل

ـسـتغالل مأـسـاة اجلرـحـى ـعـرب إرـسـاهلم وـصـل اـحلـال بمحاوـلـة اواإلعالمـيـة، ـبـل لـقـد 
 .)١(!! والضغط عليهم هناك للتشيع،للعالج يف إيران

شـيعة  «:وقد قـام بعـض شـيعة اخللـيج بإنشـاء منتـدى يف شـبكة املعلومـات باسـم
 ً لرتويج التشـيع ضـمن سلسـلة مواقـع لـبعض الـدول التـي الوجـود أصـيال؛»فلسطني

 التـابع ملـا أطلـق ؛»أمـة الزهـراء«ا موقـع وبعض متشيعة غزة أنشؤ، ولكن )٢(للشيعة فيها
  .»شبكة األبدال العاملية« :عليه اسم
 ؛ال نعرف حلركة محاس أو أحد قادهتا أي جهد يف مقاومة التشـيع يف داخـل غـزةو

 ،)٣(صالح الرقب بإنشـاء مجعيـة أهـل السـنة أنصـار آل البيـت واألصـحاب.سوى قيام د
 .٢٠٠٩مطلع عام 
كر موقع اجلمعية أهنا طبعت بعض املطويات والكتب يف بيان حقيقـة التشـيع، ويذ

                                                           
)١( http://www .haqeeqa. com/index.aspx?status=prodetail&aid=٣٤٦  

)٢( http://www  .dd-sunnah.  net/forum/showthread.php?t=٦٧٢١٧ 
http://www :موقع اجلمعية )٣(  .ahlusunna.ps 



 

 
 

 
 
  



 
 ُّ وعلـو،ُ فضـل أهـل البيـت والصـحابة «وأن اجلمعية تنـوى عقـد مـؤمتر علمـي بعنـوان

وسـبق للرقـب أن أيـد ترصحيـات الشـيخ ، ٥/٢٠١٠وذلك يف شهر  ؛»يِمكانتهم 
 .القرضاوى املحذرة من اخلطر الشيعي

معـارض للسياسـة حلـامس  فلم نجد أي موقف سـيايس ؛لسيايسأما عىل الصعيد ا
يف  أن حركـة محـاس وزعـتمـن  اإليطالية لألنباء »آكي« سوى ما نقلته وكالة ؛اإليرانية

 مسـت سـيادة مملكـة البحـرين فيهـاترصحيـات مسـؤول بسـبب نتقد إيـران ي ًادمشق بيان
الترصحيـات قلقنـا  ارت هذهلقد أث «:جاء فيه ، من اجلمهورية اإلسالميةًاباعتبارها جزء

العربـيـة ـهـو   إذ لطاـملـا أـكـدنا يف حرـكـة ـمحـاس أن ـسـيادة واـسـتقرار اـلـدول!واـسـتغرابنا
 السيام بني ؛املنطقة الضامنة األساسية حلفظ األمن واالستقرار يف املنطقة، وأن ما حتتاجه
تعـاون ملـا املتبادل وال الدول العربية واإلسالمية هو عالقات قائمة عىل أساس االحرتام

 .»فيه خدمة مصالح املنطقة وشعوهبا
يف كـان للحركـة  حيـث ؛عالقـة محـاس بالتشـيعكذا نستطيع أن نلخـص ه

والتي قـد تكـون محـاس -البداية موقف رافض للتشيع، لكن الظروف السياسية 
 لكـن يبـدو أن، ًاّدعتهـا لالنفتـاح عـىل إيـران سياسـي -مسؤولة عن جـزء منهـاغري 

، السـيايس فقـطعىل مستوى التعامـل  التعامل مع إيرنأن يكون ت جازأالتي » الفتوى«
 مل تـعـد حتكـم املـسـار العمـيل، فثـنـاء ـقـادة محـاس ـعـىل ـتـدين ؛والتـي أـسـتندت هلـا ـمحـاس

 يف التعامل مع الفلسـطينيني، ، ووكالئها،اخلميني ومنهجه، وتزكية تاريخ ثورة اخلميني
 وأفغانسـتان، أو إدانـة اجلـرائم ، العـراقوالعجز عن إدانة اخليانة اإليرانيـة للمقاومـة يف

الشيعية بحق الفلسطينيني يف العـراق، والسـكوت والتجـاوز عـىل ممارسـات التشـيع يف 
 . غزة

ستقاللية القـرار وحتـرره، أو وجـود ايف  إما !كل هذه األمور تدل عىل خلل
  . وهذا ما نأمل أن يكون غري صحيح،تغيري يف املوقف الفكري من التشيع
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موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران       «أحمد الموصللي،    -١
 .٢٠٠٤، ١، طبيروت مركز دراسات الوحدة العربية، »وتركيا
 ، بيروت دار النفائس، ،  »موسوعة األديان الميسرة  «أحمد راتب عرموش،     -٢

 .٢٠٠٢، ٢ط
ز الدراسات والبحوث بالبيان،     مرك »لماذا يكرهون حماس؟  « أحمد فهمي،  -٣

 .٢٠٠٩، ١ط
 .٢٠٠٨، ٢ط ،»المشكلة الشيعية« سامة شحادة، أ-٤
الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة فـي      «سامة شحادة وهيثم الكسواني،     أ -٥
 .٢٠٠٧، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط)فرق الشيعة (، الجزء األول»العالم

عة الشاملة للفرق المعاصرة فـي      الموسو«سامة شحادة وهيثم الكسواني،      أ -٦
، مكتبـة مـدبولي،     )التجمعات الشيعية في الجزيرة العربية    (ثاني  ، الجزء ال  »العالم

 .٢٠٠٩، ١القاهرة، ط
 دار  »٢٠٠٠ - ١٩١٨الجيش والسياسة في سورية     «،  بشير زين العابدين   -٧

 .٢٠٠٨، ١ ط،الجابية، لندن
في العصر الصفوي، أسبابها    الهجرة العاملية إلى إيران     «،  جعفر المهاجر  -٨

 .م١٩٨٩، ١دار الروضة، بيروت، ط، »التاريخية ونتائجها الثقافية والسياسية
، دار  »السيد محمد حسين فضـل اهللا     : مسيرة قائد شيعي  « جمال سنكري،    -٩

 .٢٠٠٨، العربية، تعريب آصف ناصر، ١الساقي، بيروت، ط
، توزيـع دار    »نحو تاريخ فكري سياسي لشيعة لبنـان      «حسن غريب،    -١٠

 .٢٠٠٠، ١ ط،الكنوز األدبية، بيروت
 .»الحرب المشتركة إيران وإسرائيل«، حسين علي هاشمي -١١
 .»الفكر والممارسة السياسية: حماس«خالد الحروب،  -١٢
، المؤسسة العربيـة للدراسـات      »نقد التضليل العقلي  «خليل أحمد خليل،     -١٣

  .٢٠٠١، ١والنشر، بيروت، ط 
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، مؤسسـة الدراسـات     »فلسطين فـي خمسـة قـرون      «منة،  خليل عثا  -١٤
 .٢٠٠٠، ١الفلسطينية، بيروت، ط

، ١دار الخيال، بيـروت، ط    ،  »تاريخ الشيعة في لبنان   «،  سعدون حمادة  -١٥
٢٠٠٨.  

 .٢٠٠٣، »الوشيعة في عقائد وضالالت الشيعة الشنيعة«صالح الرقب،  -١٦
جنة الـدفاع عـن     ، ل »الشيعة والمسجد االقصي  «طارق أحمد حجازي،     -١٧

  . فلسطين-عقيدة أهل السنة 
، دار الجمال، بيـروت،     »بيع الوهم على الذات   : االنقالب«عادل اللباد،    -١٨

  .٢٠٠٩، ١ط
تثـوير المـذهب    : الشيعة في المشرق اإلسالمي   «عاطف عبد الحميد،    ـ  ١٩

 .٢٠٠٨، ١دار نهضة مصر، القاهرة، ط، »وتفكيك الخريطة
عبـد األميـر    : تعريب ،»نيان واإلخوان المسلم  إير« عباس خامه يار،   -٢٠

 . ١٩٩٧ ،١ ط،الساعدي، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت
 .١٩٨٦ ،١ ط»أمل والمخيمات الفلسطينية« عبد اهللا الغريب، -٢١
 ،، طبعـة مكتبـة الرضـوان      »وجاء دور المجـوس   «عبد اهللا الغريب،     -٢٢
٢٠٠٥.  

، »تحذير البرية من نشاط الشيعة فـي سـورية        «،  حسينل  آعبد الستير    -٢٣
 .لكترونيةإنسخة 

 قراءة في أوراق الحركة السياسـية       :حقيقة المقاومة «عبد المنعم شفيق،     -٢٤
 .٢٠٠١، ٢، ط»الشيعية في لبنان

شـمولية مغـايرة    رؤيـة   : حزب اهللا تحت المجهر    «علي حسين باكير،   -٢٥
 .اإللكترونية» الراصد«، شبكة »للعالقة مع إسرائيل وإيران

 . دار بيسان»حوار مع رمضان شلح: في عين العاصفة«غسان شربل،  -٢٦
 - بعلبـك (العشيرة، الحزب، الدولـة     : شيعة لبنان «غسان فوزي طه،     -٢٧ 

 .٢٠٠٦، ١ ط،معهد المعارف الحكمية، بيروت، »)اًالهرمل نموذج
 .» ضجة مفتعلة ومؤسفة:السنة والشيعة«فتحي الشقاقي،  -٢٨
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، ١، دار الفـارابي، بيـروت، ط      »الشيعة فـي العـالم    «فرانسوا تويال،    -٢٩
 .ترجمة نسيب عون، ٢٠٠٧

 .» من الداخلنإيرا«فهمي هويدي،  -٣٠
األحزاب والحركات والجماعات    موسوعة«فيصل دراج وجمال باروت،      -٣١
، ٤ ط ،ستراتيجية، دمشـق  ، الجزء الثاني، المركز العربي للدراسات اال      »اإلسالمية
٢٠٠٦. 

رؤية إسالمية مبكرة لحـل      - تركيب المجتمع السوري  «،  محمد المبارك  -٣٢
  .٢٠٠٣، ١ ط عمان، دار عمار،،»اإلشكال العرقي، الطائفي، الحزبي، في سوريا

  .»الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارت التهدئة« مركز األهرام -٣٣
 -١٩١٩،  البعث الشيعي في سورية   « -ت السورية المعهد الدولي للدراسا   -٣٤
  .»م٢٠٠٧

موسوعة المجموعات العرقيـة والمذهبيـة فـي العـالم          «ناجي نعمان،    -٣٥
 .١٩٩٠نعمان للثقافة،  ، دار»العربي

، دار الهادي، بيروت    »المنهج التجربة المستقبل  : حزب اهللا «نعيم قاسم،    -٣٦
 .٢٠٠٢، ١ط

طهـران   ،» ومراجع اإلمامية  ،جعية الدينية المر«نور الدين الشاهرودي،     -٣٧
١٩٩٥. 

دالل عبـاس، دار السـاقي،   : ، تعريـب »حيـاتي «هاشمي رفسنجاني،   -٣٨
  .٢٠٠٥، ١بيروت، ط 
، ٢ مؤسسة النـور للمطبوعـات، ط      »اكتشفت الحقيقة «هشام آل قطيط،     -٣٩
٢٠٠٢. 

 ، دار المحجـة البيضـاء     »حقائق ووثائق : المتحولون«هشام آل قطيط،     -٤٠
 .٢٠٠٢، ١ط

 .١٩٨٤، ١  ط،»الموسوعة الفلسطينية «،الموسوعة الفلسطينيةهيئة  -٤١
، دار النهار،    »)لبنان مجتمعاً إسالمياً  (دولة حزب اهللا    «وضاح شرارة،    -٤٢
 .٢٠٠٧، ٥  ط،بيروت
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الـراي الكويتيـة،    ،   األردنية الرأي الدستور،الحقيقة الدولية،    الحدث،الثورة،  

الفرات، اللـواء،    الغد، ،صوت الجهاد اإلسالمي   ،شيحان ،شرق األوسط ال ،السجل
الـوطن   الوطن الكويتية،    ،النهار اللبنانية، النهار الكويتية   المحرر العربي، المدينة،    

 .العربي
 :مواقع إلكترونية
 حزب اهللا، حسن السقاف،    الجزيرة نت،  ،بينات،   اإلسالم اليوم   إسالم أونالين، 

شبكة الدفاع   لعربية، ا CNN ،الرؤية االقتصادية  ة، خطط لبنانية،  الحقيق حركة أمل، 
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تشـارية الثقافيـة    المس،  اإلسالم، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسـالمية       

موسـوعة   موسـى الصـدر،   ،  ربعـة عشـر   ، المعصومون األ  دمشقفي   اإليرانية
 ،، محمـد علـي الحسـيني       في لبنـان    المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى    ،ويكيبيديا

منتديات يا حسين، ميزان، محمد التميمي، المركز الفلسـطيني لإلعـالم، مجلـس             
 ، األردنيـة  والمقدسـات اإلسـالمية   زارة األوقاف والشؤون    ، و الوزراء الفلسطيني 

 ، وكالة األنبـاء اإليرانيـة     وزارة السياحة السورية، وزارة التعليم العالي السورية،      
 . الوكالة الشيعية لألنباء، وكالة مهر لألنباءالوطن اليمنية،
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